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 הָיְתַמ  ןּופ הָרּוׂשֹּב עֶניִלייֵה .איִד

 1 ןּופ ןהּז ,ַיִׁשָמַה ַעּוׁשי ןּופ טְרּוּבעֶג רעֶד ןּופ ְךֹוּב סאָד
 2 ,קָהְּצִי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה םֶהָרְבַא :םֶהָרְבַא ןּופ ןְהּוז ,דֵוָד

 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ,בֹקֲעַי דְנּוא ,בֹקֲעַי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה קָחְצִי דְנּוא
 3 ןעֶדיֹוּבעֶג טאָה הָדּוהְי דְנּוא :רעֶדיִרְּב עֶנייַז דְנּוא ,הָדּוהְי
 ,ןֹורְצִח ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ץֶרֶּפ דְנּוא ,רָמָּת ןּופ חַרָז דְנּוא ץֶרְּפ
 1 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה םָד דְנּוא :םֶר ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ןֹורְצִח דְנּוא

 ןֹוׁשְחַנ דְנּוא ,ןֹוׁשְחַנ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה בָדָניִמֲע דְנּוא ,בֶדֶניִמַע
 5 ןזַעֹוּב ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ,ןֹומָלַׂש רְנּוא :ןֹומְלַׂש ןעֶריֹוּבעֶג טאָה
 ךְנּוא ,תּור ןּופ דֵבֹוע ןעֶריֹוּבעֶג טאָה זַעֹוּב דְנּוא ,בָחָר ןּופ

 6 דַיָד ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה יֵׁשִי דְנֹּוא :ישִי ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה דֵבֹוע

 רֶהיִא ןופ הֹמלְׁש ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ְּךֶלֶמַה דַוָד דְנּוא .ָּךֵלֶּמַה
 7 טאָה הֹבלְׁש דְנּוא :הָירּוא ןּופ ּבייװ סאָד ןעוֶועֶנ זיִא סאָו

 דְנּוא ,הָיְבַא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה םָעָבַחְר דְנּוא ,םָעְבַחְר ןעֶריֹוּבעֶג
 8 ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה אָסָא דְנּוא :אָסָא ןעֶריֹוּבעֶנ .טאָה הָיְבַא

 םֶרֹוהְי דְנּוא ,םֶרֹוהְי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה טָפְׁשֹוהְי דְנּוא ,טָפָׁשֹוהְי
 9 ,םָתֹוי ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ּוהָיְזָע דְנּוא :ּוהָיְזִע ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה
 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה זָחֶא דְנּוא ,זָחֶא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה םָתֹוי דְנּוא
 10 הָשַנְמ דְנּוא ,הָׁשֵנְמ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה ּוהָיִקְזִח דְנְזא :!ּוהָיַקְזִח

 :ּוהָיִׁשאֹי ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ןֹומָא דְנּוא ,ןֹומָא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה
 11 ןיִא רעֶדיִרְּב עֶנייז דְנּוא ּוהָיְנָכְי ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה ּוהָיַׁשאֹי דְנּוא
 19 רעֶדְּךאָנ דְנּוא :לֶבָּב ןייק גְנּוּבייַרְמְרעֶפ רעֶד ןּוֿפ טייֵצ רעֶד

 ,לֵאיִּתְלַאְׁש ןעֶריֹוּבעֶג ּוהָיְנָכְי טאָה לֶבָּב ןייק גְנּוּבייַרְטְרעֶּפ
 13 םאָה לֶבָּבִרְז דְנּוא :לֶבָּבִרְז ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה לֵאיֵּתְלַאְׁש דְנּוא
 ,םיִקָיְלָא ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה דּוהיִבַא דְנּוא ,דּוהיִבַא ןעֶריֹוּבעֶנ
 14 -עֶנ טאָה רּוזַע דְנּוא :רּוזַע ןעֶריֹוּבעֶג טאָה םיִקָיְלֶא דְנּוא

 ןיִכָו דְנּוא ,ןיִכָי ןעֶריֹוּבעֶג טאָה קֹודָצ דְנּוא ,קֹודָצ ןעֶריֹוּב
 15 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה דּוהיִלֲא דְנּוא :דּוהיִלֶא ןעֶריֹוּבעֶג טאָה

 טאָה ןָּתַמ דְנּוא ,ןָּתַמ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה רֶזָעְלֶא דְנּוא ,רָזָעְלֶא
 16 ןאַמ רעֶד ףסֹוי ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה בֹקֲעַי דְנּוא :בֹקֲעַי ןעֶריֹוּבעֶג
 רעֶדעּוׁשֵַי ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא רעֶכְלעוֶו ןּופ ,םָיְרִמ ןּופ
 17 דִוָד ויִּב םֶהָרְבַא ןּופ טְרּוּבעֶנ איִד ןּופ דְנּוא :ַחיִׁשָמ טְסייֵה
 רעֶד ּוצ ויִּב דִוָד ןּופ דְנּוא ; תֹורֹוד ןעֶצְריִפ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז
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 ר א היתמ

 רעֶד ןּופ דְנּוא ;תֹורֹוד ןעֶצְריִפ לָבָּב ןייֵק גְנּוּבייֵרְטְרעֶפ
 .תֹורֹוד ןעֶצְריִפ ַחיִׁשְמ זיִּב לֶבָּב ןייק גְנּוּבייֵרְטְרעֶפ
 ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא זיִא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ טְרּוּבעֶג איִד דְנּוא

 דְנּוא ,ףֵמֹוי ּוצ טְסאַנְקְרעֶפ ןעֶועוֶועֶג זיִא םָיְרִמ רעֶטּומ עֶנייֵז

 ןעֶניִפעֶג איִז זיִא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז אייֵז רעֶדייֵא
 ןאַמ רֶהיֵא רעֶּבָא :שֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןּופ תֶרֶּבּועְמ ןעֶראוָועֶג
 טְלאוָועֶג טיִנ איִז טאָה דְנּוא ,קיִדַצ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ףֵסֹוי

 -יִטְׁש איִז טְכאַדעֶג ְּךיִז רֶע טאָה ,ןעֶמְהעֶׁשעֶּב ְךיִלטְנעֶפֶע
 -ְךעֶּביִא סאָד ְּךיִז טאָה רֶע איוװ דְנּוא :ןעֶזאָלּוצִּפֶא טייֵהְרעֶל ?

 םֶהיֵא ּוצ רַאָה םעֶד ןּופ ָּךָאְלַמ ַא ְּךיִז טאָה ,העָז ,טְגעֶל

 טְבְראָפ ,דִוָד ןֶּב ,ףסֹוי ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,םֹולָח ַא ןיִא ןעֶזיִוִועֶּב
 סאָד ןיִראָָו ;םִיְרִמ ּבייװ ןייֵד ןעֶמעֶנ ּוצ ריִד ּוצ טיִנ ְּךיִד
 :שֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןּופ זיִא ןעֶנְנאַפטְנֶע רֶהיֵא ןיִא זיִא םאִז
 ןעֶמאָנ ןייַז טְסְלאָז אזד דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טעוֶו איִז דְנּוא
 עֶרייֵז ןּופ ןעֶטעֶר קְלאַפ ןייֵז טעוֶו רֶע ןיִראָז ,ַעּושִי ןעֶפּור

 םִיּוקְמ לאָז םִע יִדְּכ ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיא םעֶלַא םאֶד דְנּוא :דְניִז
 ,איֵבָנ םעֶד ָּךְרּוד ראַה םעֶד ןּופ טְנאָזעֶג זיִא סאו ןעֶרעוֶו

 רעֶנְנאַּװְׁש טעֶו איֹורְפִנְנּוי איִד ,העְז" :טְנאָזעֶג טאָה סאָו 8
 ןייַז טעֶו ןעֶמ דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶניוִועֶג טעוֶו .דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 טימ טאָנ טְׁשְטייֵטְרעֶפ זיִא סאוָז ,יילֵאּונָּמִע ןעֶפּור ןעֶמאָנ

 טאָה ףאָלש ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא ףסֹוי ןעֶו דְנּוא :םנֹּדא 4

 שז ו

= 

 !פ

 טאָה ראַה םעֶד ןּופ ְּךָאְלַמ רעֶד איו יֹוזַא ןּוהְטעֶג רֶע
 :ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ּוצ ּבייוװ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶסייֵהעֶג םֶהיֵא
 ןעֶריֹוּבעֶג טאָה איִז זיִּב טְנאַָקְרעֶד טיִנ איִז טאָה רֶע דְנּוא
 :ַעּוׁשִי ןעֶפּורעֶנ ןעֶמאָנ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא .,ןְהּוז ַא

 ב לעטיפאק
 ןּופ םֶחֶל תיִּב ןיִא ןעֶראָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא ַעּוׁשִי ןעוֶו דְנּוא

 םיִמָכֲח ןעֶנעֶז ,העֶז ;ָךֶלֶמַה סֹודְרֹוה ןּופ געֶט איִד ןיִא ,הָדּוהְי
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי ןייק חֹרֶזִמ ןּופ ןעֶמּוקעֶג
 ְךֶלֶמ רעֶד ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא ּואוְו

 ןְרעֶטְׁש ןייז ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ? ןעֶדּוי איִד ןופ
 :ןעֶקיִּב ּוצ םֶהיֵא ּוצ סְנֹוא ןעֶמּוקעֶ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,חֵרָזִמ ןיִא

 ְךיִז רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶג סאָד טאָה ְּךֶלֶמַה םֹודְרֹוה ןעוֶו דְנּוא 8
 רֶע דְנּוא :םֶהיֵא טיִמ םִיַלָׁשּורְי ץְנאַג דְנּוא ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד 4



 א ב היִּתַמ
 ןּופ םיִרָפֹוס דִנּוא םִיַנֲהֹּכ עֶטְשְרֶע עֶלַא טְלעֶמאַזְרעֶפ טאָה
 רעֶד לאָז ּואְװ טְנעֶרְפעֶנ אייֵז טאָה דְנּוא ,קְלאַפ םעֶד
 5 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶרעֶז ןעֶריֹוּבעֶג ַחיִׁשָמ

 טְהעֶטְׁש יֹוזַא ןיִראָָו ;הָדּוהְי ןּופ םֶחְל"תיֵּב ןיִא ;טְגאָזעֶג
 (,א 'ה הכימ) ,איִבָנ םעֶד ָּךְרּוד ןעֶּביִרְׁשעֶג

 6 איִד טיִנ טְמיִּב ,הָדּוהְי ןּופ דְנאַל םָחָל תיֵּב אוד דְנּוא"
 ןיִראָו ,הָדּוהְי ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט איִד ןעֶׁשיוִוְצ עֶטְסְנייֵלְק
 רעֶד ,רעֶניִטְלעוֶועֶג ַא ןעֶמּוקְסיֹורַא טעֶו ריִד ןּוּפ

 :ילֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייֵמ רעֶּביִא ךּוטְסאַּפ ַא ןייַז טעדֶו
 מייַהְרעֶליִטְׁש םיִמָכַח איִד ןעֶפּורעֶג סֹודְרֹוה טאָה לאָמְסְנעֶד
 ןעוֶו טייֵצ איִד טְשְראָפעֶגְסיֹוא טּוג אייֵז אייַּב טאָה דְנּוא
 5 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶזיִועֶּב ְּךיִז טאָה ןְרעֶטְׁש רעֶד

 טְשְראָפ דְנּוא טְהעֶג ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,םָחָל תיֵּב ןייק טְקיִׁשעֶג
 טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא ;דְניִק ןעֶנְנּוי םעֶד ןעֶגעוֶו םּונ ץְנאַג
 ְךיֹוא לאָז ְּךיִא זַא .הָבּוׁשְּת ריִמ טְגְנעֶרְּב ,ןעֶניִפעֶג םֶהֵיֵא
 9 ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶקיִּב ּוצ םֶהיֵא ּוצ ָּךיִמ ןעֶהעֶנ
 דְנּוא ;ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶנעֶז ,טְרעֶהעֶגְסיֹוא ְּךֶלֶמ םעֶד

 ןעֶהעֶועֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶכְלעוֶו ,ןְרעֶטְׁש רעֶד ,העְז דְנּוא
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע זיִּב ,ןעֶבְנאַגעֶג אייֵז ראָפ זיִא ;חַרָזִמ ןיִא
 סאָד ּואְז טְרָא םעֶד רעֶּביִא ןעֶהעֶטְש ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא דְנּוא
 10 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְניֵק עֶבְנּוו

 רֶהעֶז ַא טיִמ טייֵרְפעֶג ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןְרעֶטְש םעֶד
 11 -ָנייֵרַא זיֹוה םיִא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנֹוא :דייֵרְפ עֶסיֹורְנ

 טיִמ דִניִק עֶגְנּי םאֶד ןעֶהעֶועֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶלאַפעֶגְרעֶריִנַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םִיָרֵמ רעֶטּומ עֶנייֵז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְָּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא
 טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא תֹורְצֹוא עֶרייֵז טְכאַמעֶגְפיֹוא
 ןפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ץְריװעֶג דְנּוא ְּךיֹורְהייוו ,דְלאָג .,תֹונָּתַמ
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,םֹולָח ַא ןיִא טאָג ןּופ ןעֶראַָועֶג טְנְראוָועֶג
 -קירּוצ אייז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,םֹודְרֹוה ּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא טיִנ ְּךיִז
 :נעֶזז ןְרעֶדְנַא ןייֵא אייַּב דְנאַל רֶעיִיַז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג
 18 ַא ְךיִז טאָה העֶז ,ןעֶגְנעֶגעֶגְקיִרּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 טְנאָזעֶג דְנּוא .םֹולָח ַא ןיִא ףסֹזי ּוצ ןעֶזיוִועֶּב טאָנ ןּופ ְּךֶאְלַמ
 ,רעֶטּומ עֶנייַז דְנּוא דְניֵק עֶבְנּוי םאָד םעֶנ דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש
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 3 היתמ

 לעוֶו ְּךיִא ויְּב טְראָד אייֵז דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק ףיֹולְטְנַא דְנּוא
 ןעֶכּוז דְניֵק עֶנְנּי םאֶד טעֶו םֹודְרֹוה ןיִראוָו ;ןעֶנאָז ריִד
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע זיִא יֹוזַא :ןעֶנְנעֶרְּבמּוא סֶע לאָז רֶע יִרְּכ
 רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא דְניֵק עֶנְנּוי סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא
 :םִיַרְצִמ ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,טְכאַנ רעֶד אייֵּב
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא םֹודְרֹוה זיִּב ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא רֶע דְנּוא
 טְנאָזעֶג זיִא סאו ,טְראוָו סאָד ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ לאָז סֶע יִדְּכ
 -עֶנ טאָה םאִו ,איִבָנ םעֶד ְּךְרּוד ראַה םעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג
 םֹורְרֹוה ןעוֶו :"ןֵהּוז ןייֵמ ןעֶפּורעֶנג ְךיִאּבאָה םִיַרְצִמ ןּופ* טְגאָז
 איד אייֵּב ןעֶראָועֶג טעֶּפְׁשעֶנְסיֹוא זיִא רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה

 יעֶנְניִהַא טאָה דְנּוא ,טְגְראָצְרעֶד רֶהעֶז ְּךיִז רֶע טאָה ,םיִמָכֲח
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו רעֶדְניִק עֶלַא טעֶנְרַהעֶג רְנּוא טְקיִׁש

 רֶהאָי אייַוְצ ןּופ ,ןעֶצְנעֶרְג עֶרְהיִא עֶלַא ןיִא דְנּוא םָחֶל תיֵּב
 -עֶנְסיֹוא טאָה רֶע סאוָו ְּךאָנ טייֵצ רעֶד ְּךאָנ ,רעֶטְנּורְד דְנּוא
 םאו ןעֶראָועֶג םִיּוקְמ זיִא ןאַד :םיִמָכַח איִד אייַּב טְׁשְראָפ
 :טְגאָזעֶג טאָה סאוָו ,איִבָנַה הָוְמִרִי ָּךְרּוד טְנאָזעֶג זיִא

 דנוא גאָלק ַא ,הָמָר ןיִא ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג זיִא לֹוק ַאי
 עֶרְהיִא רעֶּביִא טְנייוֵו לֵחָר ,םיִנְרעֶמיִּב םיֹורְג דְנּוא ןייוִועֶנ
 אייֵז לייוָװ ,ןעֶרעוֶו טְסייֵרְמעֶנ טיִנ ליװ דְנּוא ,רעֶדְניִק
 (יוט 'אל הימרי) :"אָד טיִנ ןעֶנעֶז

 ַא ְךיִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶּבְראָמְשעֶג זיִא םֹודְרֹוה ןעוֶו דְנּוא

 :םִיַרְצִמ ןיִא םסֹוי ּוצ םֹולָח ַא ןיִא ןעֶזיוועֶּב טאָג ןּופ ָּךָאְלַמ
 עֶגְנּי םאָד םעֶנ דנּוא ףיֹוא העְטִש ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא
 ;לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק העָנ דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא דְניִק
 םאָד טְכּוזעֶג ןעֶּבאָה םאֶו ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז איִד ןיִראוָו
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע זיִא יֹוזַא :דניִק ןעֶגְנּוי םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל
 ,רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא דְניֵק עֶגְנּוי םאֶד ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא

 טאָה רֶע ןעוֶו רעֶּבָא :לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא
 טאָטְׁשְנַא הָדּוהְי ןיִא טְריִנעֶר טאָה םֹולְקְרַא זַא טְרעֶהעֶג
 ןיִהַא טְראָד טאַהעֶג אָרֹומ רֶע טאָה ,םֹודְרֹוה רעֶטאָפ ןייַז
 ַא ןיִא ןעֶראָועֶנ טְנְראָועֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶהעֶג ּוצ
 םעֶד ןּופ דְנעֶנעֶג רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא רֶע זיִא ,םֹולָח
 טְניֹואוְועֶג טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע דְנּוא :ליִלָנ דְנאַל

 ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ לאָז סֶע יֵדְּב ,תֶרָצְנ טְסייֵה םאָו טאָטְׁש ַא ןיִא



 : נג ב היתמ
 ןעֶתּורעֶג לאָז רֶע זַא ,םיִאיִבְנ איֵד ָּךְרּוד טְנאָזעֶג זיִא סאוָו

 :יֵרְצָנ ןעֶרעוֶו
 ב לעטיפאק

 1 -עֶנ טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג לֵּבַטְמַה ןֶנָחֹוי זיִא געֶמ עֶנעֶי ןיִא
 2 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא :הָדּוהְי ןּופ רָּבְדִמ רעֶד ןיִא טְניִדעֶרְּפ
 זיִא םִיַמָׁשַה תּוכְלַמ סאָד ןיִראָו ;הָבּוׁשִּת טּוהְט ,טְנאָז
 3 איִבָנַה ּוהָיְעַׁשְי ןעֶבְלעוֶו ןּופ ,רעֶד זיִא םאָד רֶנּוא :טְנעֶהאָנ
 ( .ּב'מ ,היעשי) .טְבאָזעֶג דְנּוא ,טעֶרעֶג טאָה

 גיטְראַפ טְכאַמ ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא םיֹוא טְּפּור לוק ַא*
 :יָןעֶנעֶטְׁש עֶנייֵז ְּךייֵלְנ טְכאַמ ,ראַה םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד

 4 ַא טיִמ ןּוהְטעֶגְנָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןָנָחֹוי רעֶניִזאָד רעֶד דְנּוא
 םּורַא לעֶטְראַנ ןעֶנְרעֶדעֶל ַא דְנּוא ראָה לעֶמעֶק ןּופ דייֵלְק
 ןעֶקעֶרְׁשייֵה ןעֶזעוֶועֶג ויִא וייַּפִׁש עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל עֶנייֵז
 5 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז ןאַד :גיִנאָה רעֶדְליוִז דְנּוא
 דְנעֶגעֶג עֶצְנאַג איִד דְנּוא ,הָדּוהְי ץְנאַג דֶנּוא םִיַלָׁשּורְי ץְנאַנ
 6 םֶהיֵא אייָּב טְזאָלעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןֵדִרִי ןּופ

 ןעֶזעוֶועֶג הֵדָוְתִמ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןֵדֵרָי םיֹורְטְׁש םיִא ןֵלָבֹוט
 7 איִד ןּופ עֶליפ ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :דֶניִז עֶרייֵז
 הָליִבְט ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִקּודַצ דְנּוא םיִׁשּורְּפ
 רעוֶו ,טְכעֶלְׁשעֶגְנעֶגְנאַלְׁש רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה

 םעֶד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא טְלאָז רֶהיִא זַא טְנְראָועֶג ךייֵא טאָה
 8 יֹוזַא טְכּורְפ טְנְנעֶרְּב םּורְד ?ןעֶמּוק טעוֶו סאו ןְראָטְמיִרְג
 9 טְקְנעֶד דְנּוא :ןּוהְט הָבּוׁשִּת ְּךְרּוד ןייַז ּוצ טְרעֶהעֶג סֶע איו
 ראַפ םָהֶרְבַא ןעֶּבאָה ריִמ ,ןעֶנאָז ּוצ ץְראַה רֶעייֵא ןיִא טיִנ
 ןּופ ןעֶק טאָנ זַא ְךייֵא גאָז ְּךיִא ןיִראָו ;רעֶמאָפ רעֶזְנּוא
 10 דְנּוא :םֶהָרְבַא ּוצ רעֶדְניִק ןעֶלעֶטְׁשפיֹוא רעֶנייֵטְׁש עֶזיִד
 ;רעֶמייֵּב איִד ןּופ לעֶצְראָָו איִד ףיֹוא ןיֹוׁש טְניִל קאַה איִד
 טְכּורְפ עֶטּוג טיִנ טְנְנעֶרְּב סאו םיֹוּב רעֶכיֵלְטיִא םּורְד
 :ןעֶפְראוָועֶגְנייַרַא רֶעייֵפ ןיִא דְנּוא ןעֶמיִנְׁשעֶבְּפָא טעוֶו
 11 ;ןּוהְט ּוצ הָבּוׁשִּת רעֶסאַו טיִמ ְּךייַא לֵבֹוט ָּךיִא ,טְהעֶז
 רעֶקְראַטְׁש זיִא טְמּוק ריִמ ְּךאָנ רעֶכְלעוֶו רעֶד רעֶּבָא
 ;ןעֶגאָרְט ּוצ ְּךיִש עֶנייֵז טְרעוֶו טיִנ ןיִּב ְּךיִא םעֶד ,ריִמ ןּופ
 טיִמ דְנּוא ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ ןְלָבֹוט ָּךייֵא טעֶֶו רֶע
 19 רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייַז ןיִא זיִא לעֶּפיֹוש-דניוִו עֶנייַז :רֶעייֵפ
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 ןְראָק סאָד טעוֶז דְנּוא ;ןעֶניִנייִרְסיֹוא טּונ רֶעייֵׁש עֶנייֵז טעוֶו
 .טעוֶו יֹורְטִׁש סאָד רעֶּבָא ,ןייַרַא רעֶלְכייֵפְׁש עֶנייַז ןיִא ןְלעֶמאַז
 :ןעֶׁשאִלְרעֶפ טיִנ זיִא סאו רֶעייֵפ םיִא ןעֶנעֶרְּברעֶפ רֶע

 זַא ,ןֵנָחֹוי ּוצ ןִדִרֵי םּוצ ליִלְנ ןּופ ןעֶמּוקעֶג ַעּוׁשִי זיִא ןאַד 8
 טאָה ןֶנֶחֹוי רעֶּבָא :ןְלֵבֹוט ןעֶזאָל םֶהיֵא אייֵּב ְּךיִז לאָז רֶע 4

 ןעֶזאָל ְךיִמ ףְראַד ְךיִא ,טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְרְהעוֶוְרעֶפ םֶהיֵא
 ַעּושִי דנּוא ?ריִמ ּוצ אּוד טְסְמּוק דְנּוא ,ןְלֵבֹוט ריִד אייֵּב 1

 טְציִא םִע זאָל ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה
 ּוצ טייקְניִטְכעֶרעֶג עֶלַא םִנּוא טְריִּבעֶג סֶע ןיִראוָו ,ןייַז יֹוזַא

 זיא ַעּוׁשִי ןעוֶו :טְזאָלעֶנ םֶהיֵא רֶע טאָה ןאַד ,ןעֶליִפְרעֶד 6
 רעֶסאוַו םעֶד םיֹוא דְלאַּב רֶע זיִא יֹוזַא ,ןעֶראָועֶג טְלֵבֹוטעֶג
 -םיֹוא ְּךיִז טאָה לעֶמיִה רעֶד ,העְז דְנּוא ;ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא
 טאָב ןּופ טְסייֵג םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶג
 ;םֶהיֵא ףיֹוא גיִדְנעֶמּוק ,ּביֹוט ַא איז ְּךייֵלְנ ןעֶמּוקְרעֶטְנּורַא

 ןייַמ זיִא םאֶד ,טְגאָזעֶג טאָה לעֶמיִה ןּופ לֹוק ַא ,העָז דְנּוא 7
 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואְו ּבאָה ְךיִא ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,ןְהּוז רעֶטְּביִלעֶג

 ד לעטיפאק
 ןיִא טְסייֵג םעֶד ָּךְרּוד ןעֶראוָועֶג טְרְהיִפעֶג ַעּוׁשִי זיִא ןאד 1

 :ןעֶרעוֶו ּוצ טְפיִרְּפעֶג ןָטָׂש םעֶד ןּופ יִדְּכ ,ןייֵרַא רָּבְדִמ רעֶד
 גיצְריִפ דְנּוא געֶט גיִצְריִפ טְסאַפעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 2
 רעֶד דְנּוא :ןעֶראועֶג גירְגְנּוה ְּךאָנְרעֶד רֶע זיִא ,טְכעֶנ 3

 ןעֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא רעֶפיִרְּפ
 רעֶנייֵמְׁש עֶזיִד זַא לְהעֶפעֶּב ,טאָג ןּופ ןְהּוז רעֶד טְסיִּב אוד

 דָנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה רֶע דְנּוא :טיֹורְּב ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז 4
 טיִנ לאָז ׁשְנֶעֶמ רעֶד' ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע ,טְנאָזעֶ
 טְראָו ןעֶכיִלְטיִא ןּופ טְרֶעייֵנ ,ןייֵלַא טיֹורְּב ןּופ ןעֶּבעֶל

 טְמעֶנ ןאַד :יטאָנ ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ םיֹורַא טְהעֶנ םאוָו 5
 טְלעֶטִׁש דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶניִלייֵה רעֶד ּוצ ןָטֶׂש רעֶד םֶהיֵא

 טְנאָז דְנּוא :שֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ףיֹוא םֶהיֵא 6
 ךיד ףראוו יֹוזַא טאָג ןּופ ןְהּוז רעֶד טְסיִּב אּוד ןעוֶו םֶהיֵא ּוצ
 ('אי אצ םילהת) ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו ; רעֶטּורַא

 דָנּוא ,ןעֶלְהעֶפעֶּב ריד ןעֶגעוֶו םיִכָאְלַמ עֶנייֵז טעוֶו רֶע"
 אוד זַא ,ןעֶנאָרְט דְנעֶה איד ףיֹוא ְּךיִד ןעֶלעוֶו אייֵז

 : ןייֵטְׁש ַא ןָא ןעֶסיֹוטְׁשנָא םּופ ןייַד טיִנ טְסְלאָז
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 7 זעֶנ ְךיֹוא טְרעֶטְׁש םִע ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשְי דַנּוא
 :טאָג ןייד ראַה םעֶד ןעֶפיִרְּפ טיִנ טְסְלאָז אּוד .,ןעֶּביִרְׁש
 8 ,גְראַּב ןעֶכיֹוה ַא ףיֹוא רעֶדיוז םֶהיֵא טְמעֶנ ןֶטָׂש רעֶד דְנּוא
 דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ עֶכייֵרְניִנעֶק עֶלַא םֶהיֵא טְזייוֵו .דְנּוא
 9 סאָד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דָנּוא :טייקְכיִלְרעֶה עֶרייֵז
 -אֵפ רעֶדיִנַא טְסעֶו אּוד ןעוֶו ,ןעֶּבעֶג ריִד ָּךיִא לעוֶו סעֶלַא
 10 ּוצ ַעּוׁשַי טְנאָז ןאַד :ןעֶקיִּב ריִמ ּוצ ְּךיִד טְסעוֶו דְנּוא ,ןעֶל
 טְהעֶטְׁש סֶע ןיִראָו ;ןֶסָׂש אּוד ,ריִמ ןּופ קעוֶוַא העָנ ,םֶהיֵא
 ,טאָג ןייד ראַה םעֶד ּוצ ןעֶקיִּב ָּךיִד טְסְלאָז אּוד ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 11 רעֶד םֶהיֵא טאָה ןאַד :ןעֶניִד אּוד טְסְלאָז ןייֵלַא םֶהיֵא דְנּוא

 ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ ,העָז דְנּוא ;טְזאָלְרעֶפ ןֶמָׂש
 :טָניִדעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דֵנּוא
 ןפ טְרעֶפיִלעֶגְרעֶּביִא זיִא ןָנָחֹוי זַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא
 13 דִנּוא :ליִלָנ ןייק .ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא רֶע זיִא יֹוזַא .,ןעֶראַוָועֶג
 טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא דְנּוא ,תֶרָצְנ טְזאָלְרעֶפ טאָה רֶע
 םעֶד ןּופ ןעֶטְראָּב םייֵּב זיִא סאו ,םּוחַנ-רֵפְּכ ןיִא טְניֹואוְועֶג
 14 לאָז סֶע יֵדְּכ :יִלָּתִפַנ דְנּוא ןּולִבְז ןּופ דְנעֶגעֶג איִד ןיִא ,םִי
 ;טְנאָז סאוָו איִבָנַה הָיֲעׁשִי ְּךְרּוד טְנאָזעֶג זיִא םעוֶו םִיּוקְמ

 15 ןּופ געוֶו רעֶד ,יִלֵּתִּפַנ דְנאַל םאֶד דְנּוא ןּולָבְז דְנאַל אּוד,,
 :םִיֹוג איִד ןּופ ליִלָנ ,ןדרַי ןּופ טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא ,םַי םעֶד
 16 ןעֶהעֶזעֶג טאָה ּסיִנְרעֶטסְניִפ ןיִא טְציִז סאוָו קְלאָּפ סאָד
 דְנּוא דְנאַל םיִא ןעֶציִז סאָו איִד ּוצ ,טכיִל םיֹורְנ ַא
 :ייָןעֶגְנאַגעֶנְפיֹוא טְכיֵל זיִא ,טיוט ןּופ ןעֶטאָׁש

 17 ןעֶניִדעֶרְּפ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ַעּוׁשִי טאָה ןָא טייֵצ רעֶד ןּופ
 םִיַמְּׁשַה תּוכְלַמ סאָד ןיִראָו ;הָבּוׁשִּת טּוהְט ,ןעֶגאָז ּוצ ְנּוא
 18 רֶע טאָה ליִלָנ ןּופ םַי םייַּב גיִדְנעֶהעֶג דְנּוא :טְנעֶהאָנ זיִא
 דְנּוא ,םֹורְטעֶּפ טְסייֵה רעֶד ןֹועְמִׁש ,רעֶדיִרְּב אייוַוְצ ןעֶהעֶזעֶג
 םיִא ץעֶנ ַא ןעֶפְראָועֶג ןעֶּבאָה סאָו ,רעֶדּורְּב ןייַז יֵרְדְנַא
 19 טאָה רֶע דְנּוא :רעֶׁשיִפ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו ;ןייֵרַא םַי
 ְךייֵא לעוֶז ָּךיִא דְנּוא .ְּךאָנ ריִמ טְגְלאָפ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 20 ְּךייַלְג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רעֶׁשיִפ ּוצ ןעֶכאַמ
 :טְגֶלאָפעֶגאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְזאָלְרעֶּפ ןעֶצעֶנ עֶרייֵז
 21 -עֶג רֶע טאָה ,ןעֶנְנאַגעֶג רעֶטייֵוו ןעֶטְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא

 ,יַדְבַז ןּופ ןֵהּוז רעֶד ,בֹקֲעַי ,רעֶדיִרְּב עֶרעֶדְנַא אייוֵוְצ ןעֶהעֶז
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 רעֶטאָפ רֶעייֵז טיִמ ףיִׁש ַא ןיִא ןָנָחֹוי רעֶדּורְּב ןייַז דְנּא
 .דֶנּוא ;ןעֶצעֶנ עֶרייֵז טְכאַמעֶנ טְכעֶרּוצ ןעֶּבאָה סאוָו ,יִדְבַז
 טְזאָלְרעֶפ ְּךייֵלְנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה רֶע
 -עֶנְכאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶטאָפ רֶעייֵז דְנּוא ףיִש םאָד
 ;טְגְלאָפ
 טאָה דְנּוא ,ליִלָנ ץְנאַנ ןיִא ןעֶנְנאַנעֶגְמּורַא זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא
 איד טְניִדעֶרְּפעֶג טאָה דְנּוא ןעֶלּוׁש עֶרייֵז ןיִא טְרְהעֶלעֶג
 טְלייֵהעֶג טאָה דִנּוא ָךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב

 :קְלאָפםעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶצְרעֶמְש דְנּוא טייֵהקְנאַרְק אייֵלְרעֶלַא
 דְנּוא ;אָירּוס ץְנאַנ ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹוא זיִא םֵש ןייַז דְנּוא
 דנּוא ,עֶקְנאַרְק אייֵלְרעֶלַא טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טְגאָלְּפעֶנ ןעֶנעֶז םאָו איִד
 ,םיִדֵׁש טאַהעֶג ןעֶּבאָה םאָו דְנּוא ,ןעֶצְרעֶמְׁש דְנּוא קְנעֶרְק
 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ;עֶניִכיִרְּבטְכיִנ דְנּוא עֶנעֶגְׁשִמ איִד דְנּוא
 ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶנעֶז טייֵל ליִפ דְנּוא :טְלייֵהעֶג
 הָדּוהְי ןּופ דְנּוא םִיַלָׁשּורִי ןּופ דְנּוא םיִלָּפאַקעֶד ןּופ דְנּוא ליִלְג
 :ןֵדֶרֵי טייַז רעֶנעֶי ןּופ דְנּוא

 ה לעטיפאק
 -עֶנְפיֹורַא רֶע זיִא ,טייֵל איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא
 רעֶדיִנַא ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ;גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנאַג
 דְנּוא ;ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןעֶנעֶז ,טְצעֶזעֶג
 טְרְהעֶלעֶג אייֵז טאָה דְנּוא טְכאַמעֶגְפיֹוא ליֹומ ןייַז טאָה רֶע
 :טְנאָזעֶג דִנּוא

 ;טיִמעֶג גיִרעֶדיִנ ַא ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג
 -עֶז טְשְנעֶּבעֶג :םֶרֶעייֵז זיִא םִיַמְׁשַה תּוכְלַמ םאֶד ןיִראָו

 טְסייֵרְטעֶנ ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָו ;ןְרֶעיֹורְט סאו איִד ןעֶנ
 ןיִראָו ;ןעֶניִטיִמטְפְנאַז איד ןעֶנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג :ןעֶרעוֶו
 איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג :ןעֶג'שֹרַי רֶרֵע איִד ןעֶלעוֶו אייֵז
 ןיִראָו ;טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְּךאָנְועֶטְׁשְרּוד דְנּוא ןְרעֶגְנּוה סאוָו
 איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג :ןעֶרעֶו טְגיִטעֶועֶג ןעֶלעוֶו אייֵז

 -ְגיִצְרעֶהְמעֶראַּב ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָו ;ןעֶניִצְרעֶהְמעֶראַּב
 ןעֶּבאָה םאִו איִד ןעֶנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג :ןעֶגְנאַלְרעֶד טייק
 טְׁשְנעֶּבעֶג :ןעֶהעֶז טאָג ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראָו ;ץְראַה ןייֵר ַא
 ןעֶפּורעֶג ןעֶלעוֶו אייֵז ןיִראוָו םֹולָׁש ןעֶכאַמ סאו איד ןעֶנעֶז
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 10 םאָװ איִד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶנ :טאָנ ןּופ ןְהיִז איד ןעֶרעוֶו

 םאָד ןיִראָו :טְקְנייֵטְכעֶרעֶג ןעֶגעוֶו טְגְלאָפְרעֶפ ןעֶרעוֶו
 ןעוֶו רֶהיֵא טְנעֶז ּטְשְנעֶּבעֶג :םֶרֶעייֵז זיִא םִיַמָׁשַה תּוכְלַמ
 ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶגְלאָפְרעֶּפ ןּוא ןייַז הָזַבְמ ּךייֵא טעֶ ןעֶמ
 ןעֶבאַז עֶטְבעֶלְׁש איילְרעֶלַא דְנּוא ּטייֵהשְלאַפ טעוֶו ןעֶמ
 דְנּוא ,ְךייַא טֶעייֵרְפ :ןעֶנעוֶו טעֶנייֵמ ,ןעֶדעֶר ְּךייַא ףיֹוא
 םיִא םיֹורְג זיִא רֵכְׂש רֶעייֵא ןיִראָו :ָךיִלְהעֶרְפ טייַז
 םיִאיִבְנ איִד טְגְלאָפְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןיִראָו :לעֶמיִה
 :ןעֶזעוֶועֶג ְּךייֵא ראָפ ןעֶנעֶז סאו

 סאָד ןעוֶו רעֶּבָא ;דֶרֶע רעֶד ןּופ ץְלאַז םאָד טְנעֶז . רֶהיֵא
 ןעֶצְלאַזעֶג םָע לאָז סאוָו טיִמ ,םַעֵט םעֶד טְריֵלְרעֶפ ץלאַז
 ןעֶפְראועֶנְסיֹורַא רּונ רֶהעֶמ טיִנְראָג טְניֹוט םִע ?ןעֶרעוֶו
 סאָד טְנעֶז רֶהיִֵא :ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶטעֶרְטּוצ דְנּוא
 גְראַּב ַא ףיֹוא טְניִל סאו טאָטְׁש ַא .טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְכיֵּל

 ַא ןָא טיִנ ְּךיֹוא םעֶדְניִצ ןעֶמ :ןייַז ןעֶנְראָּבְרעֶפ טיִנ ןאָק
 ַא ףיֹוא טְרֶעייֵנ ,לעֶטְסעֶמ ַא רעֶטְנּוא םִע טְצעֶז דְנּוא ,טְכיֵל
 םיִא ןעֶנעֶז םאָח איִד עֶלַא ּוצ טְכייֵל םִע דְנּוא ;רעֶּטְכייֵל
 זַא ,ןעֶשְנעֶמ ראָפ ןעֶמְכייֵל טְכיִל רֶעייֵא טְזאָל יֹוזַא :זיֹוה
 -יֹול ןעֶלאָז דְנּוא ,עֶקְרעֶו עֶטּוג עֶרייֵא ןעֶהעֶז ןעֶלאָז אייֵז
 :לעֶמיִה םיִא זיִא סאָו רעֶטאָפ רֶעייֵא ןעֶּב
 םיִאיִבְנ איִד רעֶדָא הָרֹוּת איִד ןעֶמּוקעֶנ ןיִּב ָּךיִא זַא טיִנ טְנייֵמ
 ןעֶרעֶטְׁשרעֶצ ּוצ ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןיִּב ְּךיִא ;ןעֶרעֶטְׁשְרעֶצ ּוצ
 לעֶמיִה זיִּב ;ּךייֵא גאָז ָךיִא תֶמאְּב ןעֶד :ןעֶליִפְרעֶד ּוצ טְרֶעייֵג
 ןייֵא רעֶדָא ,דּוי ןייֵא טיִנ טעוֶו ,ןעֶהעֶנְרעֶּפ טעֶו דֵרֶע דֵנּוא
 טעוֶו סעֶלַא זיִּב ,הָרֹוּת רעֶד ןּופ ןעֶהעֶגְרעֶפ טְקְנּוּפ רעֶנייֵּלְק
 ןּופ עֶנייֵא ןעֶרעֶמְשְרעֶצ טעוֶו םַע רעוֶו םּורָד :ןעֶהעְׁשעֶנ

 רעֶד ,ןעֶרְהעֶל יֹוזַא ןעֶׁשְנעֶמ טעוֶו דְנּוא תֹוצִמ עֶטְסְנייַלְק איד
 רעוֶו ;םִיַמָׁשַה תּוכְלַמ םיִא רעֶטְסְנייַלְק רעֶד ןעֶסייֵה טעוֶו
 םיֹורְנ טעוֶו רעֶד ןעֶרְהעֶל דְנּוא ןּוהְמ רעֶּבָא אייֵז טעוֶו םִע
 ןעוֶו זַא ;ְּךייִא גאָז ְךיִא ןיִראָו :םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םיִא ןעֶסייַה
 ןופ תֹוקְדִצ סאָד איו ןייַז רעֶסעֶּב טיִנ טעוֶו תֹוקְדִצ רֶעיִיַא
 טיִנ םיוִועֶג רֶהיִא טעֶו יֹוזַא ,םיִׁשֹורְּפ איִד דְנּוא םיִרָפֹופ-איֵד
 :םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םיִא ןעֶמּוקְנייַרַא
 איִד ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנאַזעֶג זיִא םִע זַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא
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 רעוֶו דְנּוא .ןעֶנְנְרַה טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶטייֵצ עֶטְלַא ןיִא
 ְךיִא רעֶּבָא ;טָּפְׁשִמ םּוצ ןייַז גיִדְלּוש טעוֶו ןעֶנְנְרַה טעוֶו םָע 2

 ןעֶנְראָצְרעֶד טְסיִזְמּוא ְּךיִז טעוֶו סאָָו רעֶדעֶי זַא ;ְךייֵא גאָז
 רעֶו דְנּוא : טָּפְׁשִמ םּוצ ןייז גיִדְלּוׁש טעוֶו רעֶדּורְּב ןייַז ףיֹוא
 ּוצ ןייַז ניִדְלּוׁש טעוֶו ,אָקיִר ןעֶפּור רעֶדּורְּב ןייַז טעוֶו םִע
 רעֶד ,ראַנ אּוד ןעֶנאָז טעוֶו םִע רעוֶו דִנּוא ;ןיִרְדֶהְנַס איִד

 אּוד ןעוֶו םּורְד :םָנֵהיִנ ןּופ רֶעייֵפ םּוצ ןייַז גיִדְלּוׁש טעוֶו 8

 אּוד דִנּוא ,ַחֵּבְזִמ םעֶד ףיֹוא ןָּבְרִק ןייד ןייז ּבירְקַמ טְסְליוו
 םעֶּפִע טאָה רעֶדּורְּב ןייֵד זַא ןעֶנאָמְרעֶד טְראָד ְּךיִד טְסעוֶו

 םעֶד ראָפ ןֶּבְרִק ןייד רעֶּביִא טְראָד זאָל יֹוזַא :ריִד ןעֶנעֶק 4

 ןייד טיִמ טְשְרֶעּוצ ְּךיִד טעֶּבְרעֶּביִא דְנּוא העָנ דְנּוא ַחֵּבְזִמ
 ןייַז ּבירְקַמ דְנּוא ןעֶמּוק אּוד טְסְלאָז ָּךאָנְרעֶד דְנּוא ,רעֶדּורְּב

 אוד לייוֵו ,רעֶנירְק ןיוַד טיִמ םֹולָׁש דְלאַּב ְּךאַמ :ןֶּבְרֶק ןייֵד 8
 רעֶניִרְק רעֶד יֵדְּכ ;געוֶו םעֶד ףיֹוא םֶהיֵא טיִמ ָּךאָנ טְסיִּב
 טְפֹוׁש רעֶּד דְנּוא ,טֵפֹוׁש םּוצ ןעֶרעֶפטְנֶעְרעֶּביִא טיִנ ְּךיִד לאָז
 טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,רֵטֹוׁש םּוצ ןעֶרעֶפְטְנֶעְרעֶּביִא ְּךיִד טעוֶו

 ְךיִא תָמֶאָּב :ןעֶרעוֶו ןעֶּפְראועֶגְנייֵרַא םיִנְְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא 6
 אוד זיֵּב ןעֶמּוקְסיֹורַא טיִנ ןעֶטְראָד ןּופ טְסעוֶו אוד ,ריִד גאָז
 :הָמּורְּפ עֶטְצעֶל איִד ןעֶלאָצעֶּב טְסעוֶו

 איד ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶנ זיִא םִע זַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא 7
 ְךיִא רעֶּבֶא :ןייז ףֵאַנְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶמייֵצ עֶטְלַא ןיִא 8

 ּוצ רֶהיֵא ְּךאָנ יֵדְּכ ּבייוו ַא ףיֹוא טקּוק םִע רעֶו זַא ;ְךייֵא גָאָז

 ןייַז ןיִא ןעוֶועֶג ףֵאַנְמ רֶהיֵא טיִמ ןיֹוׁש טאָה רעֶד ,ןעֶטְסיִלְג
 ְּךיִד טְלעֶכיֹורְטְׁש גיֹוא םעֶטְבעֶר ןייֵד ןעוֶו דְנּוא :ץְראַה 9

 סֶע ןיִראוָו ;ריִד ןּופ קעוֶוַא סֶע ףְראוַו דְנּוא ,םיֹורַא םֶע םייַר
 לאָז רעֶדיִלְנ עֶנייֵד ןּופ םֶנייֵא זַא ריִד ראַפ רעֶסעֶּב זיִא
 ןיִא טיִנ לאָז ּבייֵל רעֶצְנאַג ןייֵד דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ

 עֶטְכעֶר עֶנייַד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעֶו ןעֶפְראוָועֶג ןייֵרַא םָנֵהיֵג 0
 איִז ףְראוַו דְנּוא ,ּפָא איִז קאַה ;ְּךיִד טְלעֶכיֹורְּטְׁש דְנאַה
 םֶנייֵא זַא ריִד ראַפ רעֶסעֶּב זיִא םֶע ןיִראוָו ; ריִד ןּופ קעוֶוַא
 -ְנאַג ןייד דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ לאָז רעֶדיִלְג עֶנייֵד ןּופ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶּפְראוָועֶגְנייַרַא םָנֵהיֵג ןיִא טיִנ לאָז ּבייֵל רעֶצ

 ןּופ ָּךיִז ליוז סֶע רעֶו זַא ,ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶג ְּךיֹוא זיִא םָע 1

 - ָךיִא רעֶּבא :םֶג ַא ןעֶּבעֶג רֶהיִא רֶע לאָז ,ןעֶדייֵׁש ְּבייֵו ןייַז 2

:- 
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 ץּוח ,ןעֶדייֵׁש ּבייװ ןייַז ןּופ ְּךיִז טעֶו םִע רעוֶו זַא ;ָךייַא גאָז
 רעֶֶו דְנּוא ,הָנֹוז ַא ראַפ איִז רֶע טְכאַמ יֹוזַא ,תּונְז ןעֶנעוֶו ןּופ
 :ףַאֹונ ַא זיִא רעֶד ,הָׁשּורְנ ַא טְמעֶנ סֶע

 33 ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג זיִא םִע זַא טְרעֶהעֶג רעֶטייוֵו טאָה רֶהיִא
 ,ןעֶרעוֶוְׁש שְלאַפ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶמייֵצ עֶטְלַא ןיִא איִד ּוצ
 34 רעֶּבָא :ןעֶמְלאַה תֹועּובְׁש עֶנייֵד ּראֵה םּוצ טְסְלאָז רעֶּבָא
 םייַּב טיִנ ;ןעֶרעֶוְׁש טיִנראָג טְלאָז רֶהיֵא ;ָךייַא אָז ְּךיִא
 35 טיִנ דְנּוא :טאָנ ןּופ לְהּוטְׁש רעֶד ויִא םִע ןיִראוָו ,לעֶמיִה
 טיִנ דְנּוא ;קְנאַּבְסּופ עֶנייֵז זיִא םִע ןיִראָו ,דְרֶע רעֶד אייֵּב
 ןעֶסיֹורְג םעֶד ןּופ טאָטְׁש איִד זיִא םֶע ןיִראוָו ,םִיַלְׁשּורְו אייַּב
 36 ,ּפאָק ןייד אייֵּב ןעֶרעוֶוְׁש טיִנ אּוד טְסְלאָז ְּךיֹוא :ַָּלֶמ
 רעֶדָא םייוַו ראָה עֶניִצנייֵא עֶנייֵא טיִנ טְסְנאָק אּוד ןיִראָו
 37 ,אָי ,אָי ןייַז טְראָו רֶעייֵא רעֶּבָא זאָל :ןעֶכאַמ ץְראַוְׁש
 םעֶד ןּופ זיִא ןעֶזיִד ןּופ רֶהעָמ זיִא םאָו דִנּוא ,ןייֵנ ,ןייֵנ

 :ןעֶטְכעֶלְׁש
 88 ןייֵא ,ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג זיִא םִע זַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא
 39 גאָז ְךיִא רעֶּבָא :ןְהאָצ ַא ראַפ ןְהאָצ ַא גיֹוא ןייֵא ראַפ גיֹוא
 ;ןעֶמְכעֶלְׁש םעֶד ןעֶהעֶטְׁשרעֶריוו טיִנ טְלאָז רֶהיֵא ;ךייֵא
 עֶטְכעֶר איִד ףיֹוא ןעֶגאָלְׁש ְךיִד טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו טְרֶעייֵנ
 40 ןעוֶו דנּוא :ףיֹוא עֶרעֶדְנַא איִד ְּךיֹוא םֶהיֵא לעֶטְׁש יֹוזַא קאַּב
 ןייַד טְכיִרעֶג םייֵּב ןעֶניִרְק ריִד טיִמ ןעֶלעוֶו ְּךיִז טעוֶו רעֶנייֵא
 ןייד רעֶּביִא ְּךיֹוא םֶהיֵא זאָל יֹוזַא ןעֶמעֶנ ּוצ קעֶוַא דייֵלְק
 41 טְסְלאָז אּוד ןעֶניִטיינ ְּךיִד טעוֶו רעֶנייֵא ןעֶו דְנּוא :לעֶטְנאַמ
 :אייוַוְצ םֶהיֵא טיִמ העָנ יֹוזַא ,לייֵמ עֶנייֵא ןעֶהעֶנ םֶהיֵא טיִמ
 49 ליוו סאָו םעֶד ןּופ דְנּוא ,ריִד ןּופ טעֶּב סאָָו םעֶד ּוצ ּביִנ
 ;ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא טיִנ ְּךיִד אּוד טְסְלאָז ןעֶהייֵל ריִד ןּופ
 43 אוד ,ןעֶראָועֶג טְנאָזעֶנ זיִא םִע זַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא

 44 רעֶּבָא :ןעֶסאַה דְנייֵפ ןייֵד דְנּוא ןעֶּביִל רֶבֵח ןייַד טְסְלאָז
 -לעֶׁש סאָו איִד טְׁשְנעֶּב ,דְנייַפ עֶרייֵא טְּביִל ,ךייַא נאָז ְּךיִא
 טעֶּב ,ָךייַא ןעֶסאַה סאוָו איִד ּוצ םעֶטּונ טּוהְט ;ָּךייַא ןעֶמ
 45 זַא :ָךייַא ןעֶגְלאָפְרעֶפ דְנּוא ןעֶניִדייֵלעֶּב סאָו איִד ראַפ
 ןיִראָָו ;לעֶמיִה םיִא רעֶטאָפ רֶעייֵא ןּופ ןְהיֵז ןייַז טְלאָז רֶהיֵא
 ףיֹוא דנּוא עֶטְכעֶלְׁש איֵד ףיֹוא ןעֶנייֵׁש ןּוז עֶנייַז טְזאָל רֶע
 עֶטְכעֶרעֶג איִד רעֶּביִא ןעֶנְנעֶר טְזאָל רֶע דְנּוא ,עֶמּוג איִד
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 איד ןעֶּביִל רּונ טעוֶו רֶהיִא ןעזֶו ןיִראָו :עֶטְכעֶרעֶגְנּוא דְנּוא 6

 טיִנ ןּּוִהְט ? רֶהיֵא טאָה רֵכְׂש ַא ראַפ םאִז ;ךייַא ןעֶּביִל סאוָו
 טְסיִרְנ רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא ?יֹוזַא ְךיֹוא רעֶמעֶנְנייֵא-רֶעייֵטְׁש איִד 7

 ? אייֵז איוִװ רֶהעֶמ רֶהיִא טּוהְט סאו ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא רּזנ
 -לאָּפ ןייַז רֶהיֵא טְלאָז םּוִרְד :יֹוזַא ְּךיֹוא םִיֹונ איִד טיִנ ןּורְמ 8

 :ןעֶמאַקְלאָפ זיִא רעֶטאָפ רעֶׁשיִלְמיִה רֶעייֵא איו יֹוזַא ,ןעֶמאָק
 ו לעטיפאק

 ראָפ ןעֶּבעֶג הָקָדְצ רֶעייֵא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ְךייֵא טיִה 1

 ןעוֶו ,ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןּופ טְלאָז רֶהיֵא ידְּכ ,ןעֶׁשְנעֶמ
 ;לעֶמיִה םיִא רעֶטאָפ רֶעייֵא ןּופ רַכְׂש ןייק רֶהיִֵא טאָה טיִנ

 ריִד ראָפ טיִנ אּוד טְסְלאָז ,הָקָדְצ טְסְּביִג אּוד ןעוֶו םּורְד 2
 איד ןיִא ןּוהְט רעֶלְכייֵה איד איז יֹוזַא ,ןעֶזאָלְּב רָפֹוׁש ַא טיִמ
 ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,ןעֶסאַג איד ןיִא דְנּוא ןעֶלּוש

 רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ;ךייֵא ְךיִא גאָז תֶמֶאְּב .ןעֶרעוֶו טְּביֹולעֶג
 זאָל ,הָקָדְצ ְטְסְּביִג אּוד ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶמּוקעֶּב יַאְדַזַא רֵכְׂש 3

 דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵד סאוָו ןעֶסיוִו דְנאַה עֶקְניִל עֶנייֵד טיִנ
 ןייד דְנּוא !ןעֶנְראָּבְראַפ ןייַז לאָז הָקָדְצ ןייֵד זַא :םּוהְמ 4

 :ןעֶלאָצעֶּב ריִד טעֶו ןעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא טְהעֶז סאוָו רעֶטאָפ
 ;רעֶלְכייֵה איד איו טיִנ טייַז ,טעֶטעֶּב רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 5

 ןיִא ןעֶהעֶטְׁש אייֵז ןעוֶו ןעֶטעֶּב ּוצ ּביֵל ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוו
 אייז יִדְּכ ,ןעֶסאַג איד ןּופ ןעֶקְע איד ףיֹוא דְנּוא ןעֶלּוש איד

 ,ךייַא ךיִא גאָז תֶמֶאָּב .ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג ןעֶשְנעֶמ ןּופ ןעֶלאָז
 אוד ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶמּוקעֶּב יַאְדַזַא רַכְׂש רֶעיִיֵז ןעֶּבאָה אייֵז 6

 איד ּוצ םיִלְׁש דְנּוא ,ןייֵרַא ּבּוטְש עֶנייֵד ןיִא העָנ ,טְסעֶמעֶּב

 -ְךאָּבְרעֶפ םיִא זיִא סאָז רעֶטאַפ ןייֵד ּוצ טעֶּב דְנּוא ,ריִהְט

 ןעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא טְהעֶז םאָו רעֶטאָפ ןייֵד .דְנּוא ,ןעֶנעֶנ
 טְרעֶדיֹולְּפ טעֶטעֶּב רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא :ןעֶלאַצעֶּב ריִד טעוֶו 7

 -עוֶו אייז ןעֶנייֵמ אייֵז ןיִראוָו ;ןּוהְט םִיֹוג איִד איז יֹוזַא ,טיִנ
 טיָנ טייז םֹּורְד :ןעֶדעֶר ליִפ ְּךְרּוד ןעֶרעוֶו טְרעֶהְרעֶד ןעֶל 8

 םאָו טְסייוֵו רעֶטאָפ רֶעייֵא ןיִראָו ;אייֵז איז יֹוזַא ְּךייֵלְנ
 :טעֶטעֶּב םּורְד םֶהיֵא רֶהיֵא רעֶדייֵא ְּךאָנ ,טְפְראַדעֶּב רֶהיֵא

 ,ןעֶטעֶּב יֹוזַא רֶהיֵא טְלאָז םּורְד 9
 טְניִלייֵהעֶג ,לעֶמיִה םיִא טְזיִּב אּוד רעֶד רעֶטאָפ רעֶזְנזאיַי 0

 ,ןעֶמּוק לאָז ְּךייֵרְניִנעֶק ןייד :ןעֶמאָנ ןייד ןעֶרעֶו לאָז
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 איו יֹוזַא דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנ לאָז ןעֶליוִו ןייד
 11 :טיֹורְּב ְּךיִלְגעֶט רעֶזְנּוא טְנייַה םָנּוא ּביִנ :לעֶמיִה םיִא
 19 ריִמ איז יֹוזַא ,ןעֶדְלּוש עֶרעֶזְנּוא םִנּוא ּביִנְרעֶפ ְךְנּוא
 13 טיִנ םֶנּוא רֶהיֵפ דֶנּוא :רעֶניִדְלּוׁש עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבעֶנְרעֶפ

 .ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ םֶנּוא טיִהעֶּב טְרֶעייַנ ,גְנּופיִרְּפ ןיִא
 דָנּוא ,טְכאַמ איִד דְנּוא ָּךייֵרְניִנעֶק םאֶד זיִא ןייד ןיִראוָו
 :י' ןֵמָא ,גיִּבִע ףיֹוא ,טייקְכיִלְרעֶה איִד

 14 ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ רעֶלְהעֶפ עֶרייֵז ןעֶׁשְנעֶמ טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו ןיִראָו
 :ןעֶּבעֶגְרעֶפ ְךיֹוא רעֶטאָפ רעֶׁשיִלְמיִה רֶעייֵא ָּךייֵא טעֶֶז יֹוזַא
 15 ,ןעֶּבעֶגְרעֶפטיִנ רעֶלְהעֶפ עֶרייֵז ןעֶׁשְנעֶמ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא
 ;ןעֶּבעֶגְרעֶּפ טיִנָּדיֹוארעֶלְהעֶפעֶרייֵא רעֶטאָפ רֶעייֵאטעוֶויֹוזַא
 16 .טְּביִרְמעֶּב רעֶלְכייֵה איִד איו טיִנ טייז ,טְסאָפ רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא
 -עֶז ןעֶלאָז טייֵל איד זַא ,םיִנָּפ גיִריֹורְמ ַא ןעֶבאַמ אייֵז ןיִראָו

 רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ;ְּךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב .ןעֶטְסאַפ אייֵז ןעֶה
 17 ּבְלאַז יֹוזַא ,טְסאַפ אּוד ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶמּוקעֶּב ןיֹוׁש רֵכְׂש
 18 -ייש טיִנ טְסְלאָז אּוד זַא :םיִנָּפ ןייַד ׁשאִוַו דְנּוא ּפאָק ןַיַד
 רעֶטאָפ ןייֵד ראָפ טְרֶעייֵנ ,טְסאַפ אּוד זַא ןעֶׁשְנעֶמ ראַפ ןעֶנ
 טְהעֶז סאו רעֶטאָפ ןייַד דְנּוא ;ןעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ םיִא זיִא סאו

 :ןעֶלאָצעֶּב ריִד טעוֶו ןעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ םיִא
 19 איד ּואְו ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא תֹורְצֹוא עֶנייֵק טיִנ ָּךייַא טְלעֶמאַז
 ןעֶכעֶרְּב םיִבָנָג ּואוְו דְנּוא ,טְּבְראַדְרעֶפ טְסאָר דְנּוא ּבְליִמ
 20 םיִא תֹוָהְצֹוא ָּךייַא טְלעֶמאַז רעֶּבָא :ןעֶנעֶבְנַנ .יזְנּוא ןייא
 דְנּוא ,טיִנ טְּבְראַדְרעֶפ טְסאָר דְנּוא ּבֶליִמ איִד ּואוְו ,לעֶמִיָה
 פ1 ּואְז ןיִראָו :טינ ןעֶנעֶבְנַנ דְנּוא ןייַא טיִנ ןעֶבעֶרְּב םיִבָנִנ ּואְְו
 92 ביֹוא םאָד :ןייז ץְראַה רֶעייַא טעֶו טְראָד ,זיִא רָצֹוא רֶעייֵא
 -ָנייֵא זיִא גיוא ןייַד ןעזֶו םּורְד ,ּבייֵל םעֶד ןּופ טְכיֵל םאָד זיִא
 23 ןעו רעֶּבָא :ןייַז גיִטְכיִל ּבייֵל רעֶצְנאַנ ןייַד טעוֶו יֹוזַא ;ְּךאַּפ
 -םֶניֵפ ןייַז ּבייֵל רעֶצְנאַה ןייַד טעוֶו יֹוזַא ,זייַּב זיִא ביוא ןייַד

 -םָניִפ זיִא ריִד ןיִא זיִא סאו טְכיֵל םאָד ןעוֶו םּורָד .רעֶט
 24 אייווְצ ןעֶק רעֶנייֵק !םיִנְרעֶטְסְניִפ איִד זיִא םיֹורְנ איז ,םיִנְרעֶט
 ןעֶסאַה םעֶנייֵא טעוֶו רֶע רעֶדעוֶוטְנֶע ןיִראָו ;ןעֶניִד ןעֶראַה

 ןעֶמְלאַה ְךִז טעוֶו רֶע רעֶדָא ,ןעֶּבאָה ּביל ןְרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא
 רֶהיֵא ,ןעֶטְכַאְרעֶפ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טעוֶו דְנּוא םעֶנייֵא אייָּב
 98 ,ָּךייַא ָּךיִא גאָז םּורְד : ןֹומָמ דְנּוא טאָנ ןעֶניִד טיִנ טְנעֶק

9 
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 דְנּוא ןעֶסֶע טְלאָז רֶהיֵא םאו ,ןעֶּבעֶל רֶעייֵא ראַפ טיִנ טְנְראָז
 ּבייֵל רֶעייֵא ראַפ טיִנ ְּךיֹוא ;ןעֶקְניִרְט טְלאָז רֶהיֵא סאו
 איו רֶהעֶמ ןעֶּבעֶל סאָד טיִנ זיִא ;ןּוהְטְנֶא טְלאָז רֶהיֵא םאו

 ןָא טקּוק ?שּוּבְלַמ םאָד איו ּבייֵל רעֶד דְנּוא ,ןעֶמֶע םאָד 6
 דְנּוא טיִנ ןְעייֵז אייֵז ןיִראָָז ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנייֵפ איִד
 רֶעייֵא דְנּוא ;רעֶלְכייֵּפְׁש ןיִא טיִנ ןעֶלְמאַז דְנּוא טיִנ ןעֶדייֵנְׁש
 -עֶּב ליפ טיִנ ּרְהיִא טייַז .אייֵז טְזייֵּפְש רעֶטאָפ רעֶׁשיִלְמיִה

 ןעֶק סאו ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ אָד זיִא רעוֶו דְנּוא ? אייֵז איז רעֶס 7
 דְנּוא ?ןעֶצעֶזּוצ גְנעֶל רֶעייֵז ּוצ לייֵא עֶנייֵא ןעֶגְראָז ןייֵז ָּדְרּוד 8

 ןעֶזיֹור איִד ןָא טקּוק ?גְנּורייֵלְק ראַפ רֶהיֵא טְנְראָז םּזראָוָו
 טיִנ ןעֶטייֵּבְרַא אייֵז ;ןעֶסְקאוַו אייֵז איו דְלעֶּפ םעֶד ףיֹוא

 המלְׁש ּוליִפַא זַא ְךייַא נאָז ְּךיִא דנוא :טיִנ ןעֶניִּפְש דְנּוא 9

 ןעֶזעוֶועֶג טעֶדייֵלְקעֶג טיִנ זיִא טייֵקְכיִלְרעֶה עֶצְנאַג עֶנייֵז ןיִא
 יֹוזַא טְקעֶרעֶּב טאָנ ןעדֶו דְנּוא :עֶזיִד ןּופ סְנייֵא איז יֹוזַא 0

 -ְךאָמ דְנּוא אָד זיִא טְנייַה סאו ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ זאָרְנ סאָד
 טיִנ רֶע טעוֶו ,ןעֶפְראָועֶגְנייֵרַא רֶעייֵפ םיִא סֶע דְרעוֶז ןעֶנ

 טְלאָז םּורְד ?עֶניִּביֹולְגְנייַלְק רֶהיֵא ,ןעֶדייֵלְק ְךייֵא רֶהעֶמ ליִפ 1
 ?ןעֶסֶע ריִמ ןעֶלעוֶו סאָו ,ןעֶנאָז דְנּוא ןעֶנְראָז טיִנ רֶהיֵא
 סאָו טיִמ רעֶדָא ?ןעֶקְניִרְט ריִמ ןעֶלעוֶו סאָו רעֶדָא

 .םעֶלַא סאָד ןעֶכּוז םִיֹוג איד ןיִראָָו ?ןעֶדייֵלק ָּךיִז ריִמ ןעֶלעוֶו 2
 טְפְראַדעֶּב רֶהיֵא זַא טְסייוֵו רעֶטאָפ רעֶׁשיִלְמיִה רֶעייֵא ןיִראוָו

 דְנּוא ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַז טְשְרֶעּוצ טְכּוז רעֶּבָא :םעֶלַא םאָד 8
 -עֶנּוצ ָּךייֵא טעֶו עֶלַא םאָד רֶנּוא .טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז

 םעֶד ראַפ ןעֶנְראָז טיִנ רֶהיֵא טְלאָז םּורְד :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנ 4

 טעוֶו גאָט רעֶגיִדְנעֶגְראָמ רעֶד ןיִראָו ;גאָט ןעֶניִדְנעֶגְראָמ
 גאָט םעֶד ראַפ גּונעֶג זיִא םִע .ןעֶגְראָז עֶניִנייֵז םאָד ראַפ
 :לעֶּביִא ןייַז

 ז לעטיפאק
 :ןעֶרעֶו טעֶטְכיִרעֶג טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ טיִנ טעֶטְכיִר 1
 רֶהיִא טעוֶו ,טעֶטְכיִר רֶהיֵא סאָו טְכיִרעֶג םעֶד טיִמ ןיִראָו 2

 ,טְסעֶמ רֶהיִא סאָו םאָמ םעֶד טיִמ דְנּוא ;ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִרעֶג
 אּוד טְסְהעֶז סאָוְראַפ דְנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶטְסאָמעֶג ְּךייֵא טעוֶו 3

 דְנּוא ,גיֹוא םִרעֶדּורְּב ןייֵד ןיִא זיִא סאָו ןאָּפְׁש םעֶד
  גיֹוא ןייד ןיִא זיִא סאו ןעֶקְלאַּב םעֶד טיִנ טְסְכאַרְטעֶּב
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 4 ְּךיִמ זאָל רעֶדּורְּב ןייֵד ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְפְראַד איז רעֶדָא
 -לאַּב ַא זיִא אָד לייוַו ,גיֹוא ןייֵד ןּופ ןאָּטְׁש םעֶד ןעֶמעֶנְסיֹורַא
 5 טְשְרֶעּוצ םעֶג ,רעֶלְכייֵה אּוד ?ניֹוא ןעֶנייֵא ןייַד ןיִא ןעק
 אוד טְסעוֶו ןאַד דְנּוא ;גיֹוא ןייֵד ןּופ ןעֶקְלאַּב םעֶד םיֹורַא
 -ּןרֶּב ןייֵד ןּופ ןעֶמעֶנ ּוצ םיֹורַא ןאָּפְׁש םעֶד ןעֶהעֶז ראָלְק
 :גיֹוא םֶרעֶד
 6 -ךעַּפ איִד טיִנ טְפְראַַו דְנּוא ,דֶניִה ּוצ עֶניִלייֵה סאָד טיִנ טְּביִנ
 עֶרייֵז טיִמ אייֵז ןעֶלעֶו אייֵז ןיִראוָו ,םיִרֵזֲח איִּד ראָפ ןעֶל
 ָךייַא דְנּוא ןעֶרעֶקְמּוא ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶטעֶרְטּוצ םיִפ
 :ןעֶסייֵרּוצ
 7 דנּוא טְבּוז ;ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג ְּךייֵא טעוֶו סֶע רְנּוא םעֶּב
 -ְפיֹוא ָךייֵא טעדֶו םִע דִנּוא ןָא טְּפאַלק ;ןעֶניִפעֶג טעוֶו רֶהיֵא
 8 ;טְמּוקעֶּב טעֶטעֶּב םאָו רעֶכיִלְטיִא ןיִראָז :ןעֶרעוֶו טְּכאַמעֶב
 טְּפאַלְק םאָו םעֶד ּוצ דְנּוא ;טְניִפעֶנ טְכּוז סאוָו רעֶד דְנּוא
 9 זיִא שְנעֶמ רעֶכְלעוֶו רעֶדָא :ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶגְפיֹוא טעוֶו ןָא
 טעֶֶז ,טיֹורְּב ןעֶמעֶּב טעוֶו ןְהּוז ןייַז םעֶד ְָּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ אָד

 10 דעָּב םֶהיֵא טעוֶז רֶע ןעוֶו רעֶדָא ?ןייֵטְש ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא רֶע
 11 רֶהיֵא ןעוֶו ?גְנאַלְׁש ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא רֶע טעוֶו ׁשיִפ ַא ןעֶט

 ּוצ תֹונָּתַמ עֶשּונ איז םֶסייֵו ,טְכעֶלְׁש טְנעֶז סאָו ןעֶד
 רֶעייֵא טעוֶו רֶהעֶמ ליִּפ איו ,רעֶדְניִק עֶרֶעייֵא ּוצ ןעֶּבעֶנ
 סאָו איִד ּוצ ןעֶּבעֶג םעֶטּוג לעֶמיִה םיִא זיִא רעֶד רעֶטאַפ
 12 איֵד זַא טְליוִז רֶהיֵא סאָו םעֶלַא םּורְד ? םֶהיֵא ןּופ ןעֶטעֶּב
 ; אייֵז ּוצ יֹוזַא רֶהיֵא טּוהְמ ,ןּוהְט ָךייַא ּוצ ןעֶלאָז ןעֶׁשְנעֶמ
 :םיִאיִבְנ איִד דְנּוא הָרֹוּת איֵד זיִא סאָד ןיִראָו
 13 זיִא רֶעיֹוט סאָד ןיִראָו .רֶעיֹוט ןעֶגְנֶע םעֶד ָּךְרּוד ןייַרַא העָנ
 -ְךעֶפ םּוצ טֶרְהיִפ םאָו סיֹורְנ זיִא געוֶו רעֶד דִנּוא טייֵרְּב
 14 לייוַו :ָךְרּודאַד ןעֶהעֶנ סאָוְו איִד ןעֶנעֶז עֶליִפ דְנּוא ,ןעֶּבְראַד
 טֶרְהיִפ סאָו לאָמְׁש זיִא געוֶז רעֶד דְנּוא גְנֶע זיִא רֶעיֹוט סאָד
 :םִע ןעֶניִפעֶג סאוָו איִד ןעֶנעֶז גיִנעוֶו דְנּוא ,ןעֶּבעֶל םּוצ
 15 ְךייַא ּוצ ןעֶמּוק סאו ,םיִאיִּבְנ עֶׁשְלאַפ איִד ראַפ ְּךייַא טיִה
 -ייֵר אייֵז ןעֶנעֶז גיִנעוֶועֶניִא דְנּוא ,ףאָׁש ןּופ רעֶדייֵלְק ןיִא
 16 אייֵז רֶהיִא םֶלאָז טְכּורְפ עֶרייַז אייֵּב :ףְלעוֶו עֶדְנעֶס

 ,רעֶנְרעֶד ןּופ ןעֶּביֹורְטְנייוו ןעֶד ןעֶמ טְּביֹולְק .ןעֶנעֶקְרעֶד
 17 טְנאָרְט םיֹוּב רעֶטּוג רעֶדעֶי יֹוזַא {ןעֶלְטְסיִד ןּופ ןעֶנייפ רעֶדָא
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 ;טְכּורְפ עֶטְכעֶלְׁש טְגאָּרמ םיֹוּב רעֶליֹופ ַא רעֶּבָא ,טְכּורְפ עֶטּונ
 ,טְבּורְפ עֶטְכעֶלְׁש עֶנייֵק ןעֶנאָרְש טיִנ ןעֶק םיֹוּב רעֶטּוג ַא 8

 :םֶכּורְפ עֶטּוג עֶנייק ןעֶנאָרְט טיִנ ןעֶק םיֹוּב רעֶליֹופ ַא דְנּוא
 ךְרעוֶו טְכּורְפ עֶטּוג עֶנייֵק טיִנ טְגאָרְט םאוו םיֹוּב רעֶכיֵלְטיִא 9
 טְלאָז םּורְד :ןעֶּפְראוָועֶגְנייַרַא רֶעייֵפ םיִא דְנּוא טְקאַהעֶגְּבֶא 0
 רעֶדעֶי טיִנ :טְכּורְפ עֶרייֵז אייֵּב ןעֶנעֶקְרעֶד אייֵז רֶהיֵא 1

 תּוכְלַמ םיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טעֶו ,ראַה ,ראַה ,ריִמ ּוצ טְנאָז םאוו
 ןייֵמ ןּופ ןעֶליִו םעֶד םּוהְמ סאָו רעֶד םֶרֶעייֵנ ;םִיַמָּׁשַה

 ריִמ ּוצ עֶליִפ ןעֶלעוֶו סֶע :לעֶמיִה םיִא זיִא רעֶד רעֶטאָפ 2

 ןייד ןיִא טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ,ראַה ,ראַה ,גאָט םעֶנעֶו ןיִא ןעֶנאָז
 -םיֹורַא םיִדֵש ןעֶמאָנ ןייֵד ןיִא דְנּוא ?טְנאָזעֶג תֹוַאּובְנ ןעֶמאָנ
 ?ןּוהְטעֶנ רעֶדְנּואוְו עֶליִפ ןעֶמאָנ ןייֵד ןיִא דְנּוא ?ןעֶּביִרְמעֶנ

 -נייֵק ָּךייֵא ּבאָה ְךיִא ,ןעֶנעֶקעֶּב אייֵז ּוצ ָּךיִא לעוֶו ןאַד דְנּוא 8
 טּוהְט אוו רֶהיֵא ,ריִמ ןּופ קעוֶוַא טְהעֶג ;טְנעֶקעֶג טיִנ לאָמ
 :לעֶּביִא

 ,רעֶטְרעֶו עֶנייֵמ עֶזיִד טְרעֶה םֹאָו רעֶכיִלְטיִא םּורְד 4
 ןעֶנּולְק ַא ּוצ ןייַז ןעֶכיִלְגעֶג טעוֶו רעֶד ,אייֵז טּוהְּט דְנּוא
 ;ןעֶזְלעֶפ םעֶד ףיֹוא זיֹוה ןייַז טֶעיֹוּבעֶג טאָה סאו ,ןאַמ

 עֶמיֹורְטְׁש איִד ןּוא ,ןעֶלאַפעֶג זיִא ןעֶנעֶרְסאָנ רעֶד דְנּוא 8

 דְנּוא ,ןעֶזאָלְּבעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדְניוִו איִד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶד
 -נויַא טיָנ זיִא םִע דְנּוא ,זיֹוה םעֶד ףיֹוא ןעֶמיֹוטְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 טעֶדְנִיַרְנעֶּג ןעֶזְלעֶפ םעֶד ףיֹוא זיִא םִע ןיִראָו ;ןעֶלאַפעֶג

 -ףעוֶו עֶנייֵמ עֶזיִד טְרעֶה סאו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא :ןעֶועוֶועֶנ 6
 ַא ּוצ ןייז ןעֶכיִלְנעֶג טעוֶו רעֶד ,טיִנ אייֵז טּוהְט דְנּוא ,רעֶט
 םעֶד ףיֹוא זיֹוה ןייַז םֶעיֹוּבעֶג טאָה סאו ,ןאַמ ןעֶׁשיִראַנ

 איד דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג זיִא ןעֶנעֶרְסאָנ רעֶד דְנּוא :דְמאַז 7

 -עֶג ןעֶּבאָה ןעֶדְניוִו איִד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז עֶמיֹורְמִׁש
 זיֹוה ןעֶזיִד ןָא ןעֶנאָלְשעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶזאָלְּב
 זיִא ןּופְרעֶד לאַפ רעֶד דְנּוא ;ןעֶלאַפעֶגְנייֵא זיִא םִע דְנּוא
 :ןעֶזעוֶועֶג םיֹורְג

 איד ןעֶנעֶז ,טְניִדְנֶעעֶנ רעֶטְרעוֶו עֶזיִד טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו דְנּוא 8
 רֶע ןיִראָו :עֶרְהעֶל עֶנייִז רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג טְניֹוטְׁשְרֶע טייֵל 9

 טיִנ דְנּוֲא ,טְבאַמ טאָה סאוָו רעֶנייֵא איו טְרְהעֶלעֶג אייֵז טאָה
 ;םיִרְפֹוס איִד איז יֹוזַא
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 "ח לעטיפאק

 1 יוזַא ,ןעֶמּוקעֶנְרעֶטְנּורַא גְראַּב םעֶד ןּופ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּזא
 2 -עֶרְק ַא ,העָז דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ טייֵל ליִפ םֶהיֵא ןעֶנעֶז
 -עֶג םֶהיֵא ּוצ ָּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא רעֶניֵצ
 אזד טְסְנעֶק טְסְליִו אּוד ןעוֶו ,ראַה טְגאָזעֶג דְנּוא ,טְקיִּב
 8 ,טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא דְנאַה עֶנייֵז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶניִנייֵר ָּךיִמ
 אייז ;ליו ְּךיִא ,טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְרֶהיִרעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא
 - טְגיִנייֵרעֶג ץעֶרק עֶנייַז ןּופ רֶע זיִא ְּךייֵלְנ דְנּוא .טְניִנייֵרעֶנ
 4 אּוד ,העָז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶראוָועֶנ
 ָךיִד זייוַו דְנּוא העָג טְרֶעייֵנ ;ןעֶנאָז טיִנ םעֶנייֵק סֶע טְסְלאָז
 הָׁשֹמ סאו ןֶּבְרִק סאָד ביִרְקַמ אייֵז דְנוא ,ןֵהֹּכ םעֶד ראָפ
 .(ב'דיארקי) :אייֵז וצ םיִנְנייֵצ ַא ראַפ ,ןעֶליֹופעֶּב טאָה
 5 זיִא יֹוזַא ,םּוחָנ רֵפְּכ ןייק ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 ;ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןאַמטְּפיֹוה ַא
 6 זיֹוה םעֶד ןיִא טְניֵל רעֶניִד ןייֵמ ,ראַה ,טְנאָזעֶג דָנּוא
 רֶע דְנּוא :טְניִניֵּפעֶג רֶהעֶז זיִא דְנּוא .ניִכיִרְּבטְכיִה
 7 םֶהיֵא דְנּוא ןעֶמּוק לעוֶו ָךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 8 דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶג טאָה ןאַמטְפיֹוה רעֶד דְנּוא :ןעֶלייֵה
 טְסְלאָז אוד זַא טְרעֶװ טיִנ ןיִּב ְּךיִא ,ראַה ,טְנאָזעֶג
 יֹוזַא טְראָָו ַא רּונ נאָז רעֶּבָא ;ןעֶמּוק ְּךאַד ןייֵמ רעֶטְנּוא
 9 ַא ְּךיֹוא ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶנ רעֶניִד ןייֵמ טעוֶו
 ;ריִמ רעֶטְנּוא לִיַח ּבאָה דְנּוא ,טְפאַׁשְרעֶה רעֶטְנּוא ןאַמ
 דְנּוא ;רֶע טְהעֶנ יֹוזַא ,ןיִהַא העָנ םעֶנייֵא ּוצ גאָז ָךיִא דְנּוא
 ּוצ דִנּוא ;רֶע טְמּוק יֹוזַא ,רעֶהַא םּוק ןעֶרעֶדְנַא ןייַא ּוצ
 10 ןעוֶו דָנּוא :םִע רֶע םּוהְט יֹוזַא ,סאָד אּוהְט טְכעֶנְק ןייַמ

 דְנּוא טְרעֶדְנּואוְועֶג ְּךיִז רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶג םאָד טאָה ַעּוׁשי
 גאָז תֶמַאָּב ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶנעֶז םאוָו איִד ּוצ טְנאָזעֶג
 ּוליִּפַא ןעֶנּופעֶג טיִנ ּךיִא ּבאָה ןעֶּביֹולְג ןעֶכְלעֶזַא ְּךייֵא ָּךיִא
 וו ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו עַליִפ זַא ,ְךייַא גאָז ְךיִא דְנּוא :לֵאָרְׂשִי ןיִא
 םֶהָרְבַא טיִמ ןעֶציִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ,בָרֲעַמ ןּופ דְנּוא חָרֶזִמ ןּוּפ
 12 דָניִק איֵד דְנּוא :םִיַמָׁשַה תּוכְלַמ םיִא בֹקֲעַי דְנּוא קֶחֶצִו דְנּוא
 ןעֶרעוֶו ןעֶּפְראוַועֶגְסיֹורַא ןעֶלעֶוְו ְָּךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶד
 ןייוֵועֶג ןייַז טעוֶו טְראָד ;סיִנְרעֶטְסְניִפ עֶרעֶסיֹוא איִד ןיִא
 13 ,ןאַמטְּפיֹוה םּוצ טְגאָזעֶנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶציִרְקְנייֵצ דִנּוא
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 ריִד לאָז טְּביֹולְנעֶג טְסאָה אּוד איז יֹוזַא ,געוֶו ןייֵד העָנ
 ןיִא ןעֶראועֶג דְנּוועֶג זיִא רעֶניִד רעֶד דְנּוא .ןעֶהעֶׁשעֶג
 :הָעָׁש עֶנעֶי
 טאָה ,םֹורְטעֶּפ ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא ַעּוׁשִי ןעוֶו דְנּוא
 .רעֶּביִפ ןופ קְנאַרק טְגיֵל רעֶגיִוְׁש עֶנייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶג רֶע
 רעֶּביִפ סאָד דְנּוא ,טְרְהיִרעֶגְנָא דְנאַה עֶרְהיִא רֶע טאָה יֹוזַא
 דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא זיִא איִז דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ איִז טאָה
 טאָה ,ןעֶועוֶועֶג דְנעֶבָא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא .טְניִדעֶּב אייֵז טאָה
 ; םיִדֵׁש טאַהעֶנ ןעֶּבאָה םאִו עֶליִפ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶמ
 ,טְראָו ַא טיִמ ןעֶּביִרְמעֶנְסיֹורַא תֹוחּור איִד טאָה רֶע דְנּוא

 -עוֶו םִיּוקְמ לאָז םִע זַא :עֶקְנאַרְק איילרעֶלַא טְלייֵהעֶג דְנּוא
 ,טְנאָז רעֶד איִבָנַה הָיַעׁשִי ְךְרּוד טְנאָזעֶג זיִא םִע סאוָו ןעֶר
 טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ףיֹוא קְנעֶרְק עֶרעֶזְנּוא טאָה רֶע
 .(ה 'ד'גנ היעשי) :ןעֶנאָרְטעֶג גיִטְהעוֶו עֶרעֶזְנּוא
 טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִז םּורַא טייֵל איִד טאָה ַעּוׁשָי ןעוֶו דְנּוא
 ;םַי םעֶד ןּופ טייַז רעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶהעֶג קעוֶוַא ןעֶסייֵהעֶג רֶע
 םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא רֵפֹוס ַא דְנּוא
 טְסעוֶו אּוד ןיִהאָו ןעֶנְלאָפְכאָנ ריִד לעוֶו ָּךיִא ,יִּבַר ,טְגאָזעֶג
 ןעֶסְקּופ איד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶהעֶג
 ןעֶּבאָה לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנייַפ איִד דְנּוא ,רעֶּביִרְג ןעֶּבאָה
 ּרעֶדיִנֲַא ּטאק םעֶד ּואוְו טיִנ טאָה םֶדָא-ְןֶּב רעֶד רעֶּבָא ;טְסעֶנ
 טאָה םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז ןּופ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא :ןעֶנעֶל ּוצ
 ןעֶהעֶג ּוצ טְשְרֶעּוצ ריִמ ּביֹולְרעֶד ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 םֶהיֵא ּוצ םאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶּבאָרְנעֶּב רעֶטאָפ ןייֵמ דְנּוא
 עֶרייֵז עֶטיֹומ איִד ןעֶזאָל דְנּוא ;ְּךאָנ ריִמ גְלאָפ ,טְגאָזעֶג

 :ןעֶּבאָרְגעֶּב עֶטיֹוט עֶנעֶגייֵא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה ,ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא םיִׁש םיִא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 םֶרּוטְׁש רעֶסיֹורְנ ַא העְז דְנּוא :טְגְלאַפעֶגְכאַנ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז
 -עֶנ טְקעֶדעֶּב זיִא ףיִש סאָד זיִּב ,םַי םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 דְנּוא :ןעֶפאָלְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶלעוֶו איִד טיִמ ןעֶזעוֶו
 -עֶגְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז
 -ךעֶפ ןעֶרעוֶו ריִמ ;םֶנּוא ףְלעֶה ראַה ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,טְקעוֶו
 טְכְראָפ םּוראָה ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דִנּוא :ןעֶריֹול

 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע זיִאןאָד !עֶניִּביֹולְגְנייַלְק רֶהיִא ,ךייֵא רֶהיֵא
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 סֶע דִנּוא ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא םַי סאָד דְנּוא דְניוו םעֶד טאָה דְנּוא

 ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ איִד דְנּוא :ןעֶראָועֶג ליֵּמְׁש ץְנאַג זיִא םִע
 ,רֶע זיִא ןאַמ ַא ראַפ סאו ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז
 ?םֶהיֵא ןעֶכְראָהעֶג םַי סאָד דְנּוא דְניוִו רעֶד זַא
 םּוצ טייַז עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 אייוַוְצ טְנעֶנעֶנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה יֹוזַא םִיַרְדַג איִד ןּופ דְנאַל
 ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םאָו ,םיִדֵׁש ןּופ עֶנעֶסעֶזעֶּב
 ְּךיִלְרעֶטְכְריִפ רֶהעֶז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םירָבק איִד
 -עֶנ אייֵּבְראַפ געוֶו םעֶזיִד טְנאָקעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק זַא
 םאָו ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןְציִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ,העָז דְנּוא :ןעֶה
 טְסיִּב ?טאָנ ןּופ ןְהּוז אּוד ןּוהְט ּוצ ריִד טיִמ ריִמ ןעֶּבאָה
 ? טייַצ רעֶד ראָפ ןעֶנאָלְּפ ּוצ םֶנּוא ןעֶמּוקעֶג רעֶהַא אּוד
 עֶליִפ ןּופ עֶדאַמְס ַא ןעֶזעוְועֶג אייֵז ןּופ טייוֵו זיִא סֶע דִנּוא
 ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִדֵש איִד דְנּוא :ןעֶסאַּפ םיִרָזַח
 יֹוזַא ,ןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא םֶנּוא טְסְליוִז אּוד ןעוֶו ,טְנאָזעֶג דְנּוא
 רֶע דִנּוא :םירָזַח ןּופ עֶדאַטְס איִד ןיִא קעוֶוַא םֶנּוא קיִש
 קעֶוַא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא .ןיִהַא טְהעֶג ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 ,העָז דנּוא ;םירַזַח איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 -יֹוה ַא ןּופ ןעֶפְראועֶנְּפורַא ָּךיִז טאָה עֶדאַטְס עֶצְנאַג איִד

 םיִא ןעֶמּוקעֶגְמּוא ןעֶנעֶז דנּוא ,ןייַרַא םַי םיִא םֶרָא ןעֶכ
 דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז רעֶכּוטְסאַּפ איִד דְנּוא :רעֶסאוַו

 םעֶלַא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא טאָטְׁש איִד ןיִא ןעֶנעֶד
 איֵד טיִמ ןעֶנְנאַגְרעֶד זיִא םִע איז ְּךיֹוא דְנּוא ,טְלְהעֶצְרעֶד
 זיִא טאָטְש עַצְנאַה איִד ,העָז דְנּוא :םיִדֵש ןּופ עֶנעֶסעֶזעֶּב
 אייז ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶהעֶנ ּוצ ןעֶנעֶנטְנִע ַעּוׁשֵי ןעֶבְנאַגעֶגְסיֹורַא

 רָע זַא ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :ןעֶצְנעֶרְג עֶרייֵז ןּופ ןעֶהעֶגְקעוֶוַא לאָז
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 1 ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא דְנּוא ,ןעֶרְהאָפעֶגְרעֶּביִרַא זיִא רֶע דְנּוא
 9 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה ןעֶמ ,העָז דְנּוא :טאָטש עֶנייַז ןיִא

 דְנּוא ,רעֶגיִכיִרְּבטְכיִג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאָח םעֶנייֵא טְכאַרְּב
 -עֶג טאָה ַעּוׁשִי איוִו דְנּוא ;טעֶּב ַא ףיֹוא ןעֶנעֶלעֶג זיִא רֶע
 ,ןעֶניִכיִרְּבטִכיִג םוצ טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶּביֹולְנ רֶעייֵז ןעֶהעֶז
 8 דְנּוא :ןעֶּבעֶגְרעֶפ ןעֶנעֶז דֶניִז עֶנייֵד ,דְניִק ,טְכייֵרְמעֶג אייֵז
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 ּףעֶזיִד ,טְנאָזעֶג ְּךיִז ּוצ ןעֶּבאָה םיִרְפֹוס איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע ,העָד
 ןעֶקְנאַדעֶג עֶרייֵז גיִדְנעֶמיוז ַעּוׁשִי דְנּוא :טאָנ טְרעֶטְסעֶל 4

 ןיִא ןעֶקְנאַדעֶג עֶמְכעֶלְׁש רֶהיֵא טאָה סאָוְראַפ ,טְגאָזעֶג טאָה
 ןעֶנאָז ּוצ רעֶגְניִרְג זיִא םעֶכְלעוֶו ןיִראָו ?רעֶצְרעֶה עֶרייֵא 8

 ,ףיֹוא העָטִש ןעֶנאָז ּוצ רעֶדָא ;ןעֶּבעֶגְרעֶפ ןעֶנעֶז דֶניִז עֶנייֵד
 -ןֶּב רעֶד זַא ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא זַא רעֶּבָא ? םּורַא העָנ דְנּוא 6

 ןאד) ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ ּוצ דְניִז דְרֶע רעֶד ףיֹוא טְכאַמ טאָה םָדָא
 ,טעֶּב ןייַד םעֶנ ,ףיֹוא העֶטְׁש (ןעֶניִכיִרְּבטְכיִנ םוצ רֶע טְגאָז

 זיִא דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא : םייֵהַא העָנ דְנּוא 7
 -עֶזעֶג םאָד ןעֶּבאָה טייל איִד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶג םייַהַא 8

 טאָנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶה
 ןעֶׁשְנעֶמ ּוצ טְכאַמ עֶכְלעֶזַא ןעֶּבעֶגעֶג טאָה סאו ,טְּביֹולעֶג

 רֶע טאָה ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא ַעּוׁשֵי ןעוֶו דְנּוא 9
 ,רֶעייֵטְׁש ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶמעֶזעֶג זיִא רעֶד ןאַמ ַא ןעֶהעֶזעֶג
 גְלאַפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,הָיְתַמ טְסייֵה רעֶד
 םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע זיִא יֹוזַא ;ְּךאָנ ריִמ
 :טְגְלאָפעֶגְבאַנ

 םייַּב זיֹוה םיִא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 0
 רעֶדְניִז דְנּוא רעֶמעֶגְנייֵא-רֶעייֵטְׁש עֶליִפ ןעֶנעֶז ,העְז ,ןעֶסֶע
 דְנּוא ַעּוׁשִי טיִמ טְצעֶזעֶג רעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג

 -עֶג םאָד ןעֶּבאָה םיִׁשּורְּפ איִד ןעוֶו דְנּוא :םיִדיִמְלַּת עֶנייִז 1
 סאָוְראַפ ,םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז וצ טְנאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶז
 איד דְנּוא רעֶמעֶגְנייֵא-רֶעייֵטְׁש איִד טיִמ יִּבַר רֶעייֵא טֶסֶע

 ּוַצ רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶנ סאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ? רעֶדְניִז 19
 ןייק טיִנ ןעֶפְראַדעֶּב דְנּוזעֶג ןעֶנעֶז םאִָו איִד ,טְגאָזעֶג אייֵז

 טְהעֶנ רעֶּבָא :קְנאַרְק ןעֶנעֶז סאוָו איִד טְרְעייֵנ ,ראָטְקאָד 2
 דְנּוא דאָנְנ רֶהעֶנעֶּב ְךיִא ,טייֵדעֶּב סאָד םאָו טֶנְרעֶל דְנּוא
 ּוצ םיִקיִדַצ איִד ןעֶמּוקעֶנ טיִנ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ;תֹונָּבְרִק טיִנ
 .('בכ ,'וט אלאומש) ;:רעֶדְניִז איִד טְרֶעייֵנ ןעֶפּור

 דָנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןֶנָחֹוי ןּופ םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶנעֶז ןאַד 4
 ,םיִׁשּורְּפ איד דְנּוא ריִמ ןעֶטְסאַפ סאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה

 ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :טיִנ ןעֶטְסאַפ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵד דְנּזא 8
 ןעֶריֹורְט רעֶרְהיִפְרעֶטְנּוא איִד ןעֶנעֶק איו ,טְנאָזעֶג אייֵז

 ןעֶלעוֶו געֶמ איד רעֶּבָא ? אייֵז אייֵּב זיִא ןֶתֶח רעֶד ןעֶו
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 .ןעֶרעו ןעֶמּונעֶגקעֶַוַא אייז ןּופ טעדֶו ןֵתָח רעֶד ןעֶו ןעֶמּוק
 16 טְכעֶרְרעֶפ רעֶנייֵק דנּוא :ןעֶטְסאַפ אייֵז ןעֶלעֶו ןאַד דְנּוא
 םֶעייֵנ טינ ןּופ קיש ַא טיִמ דיילק טְלַא ןייֵא טיִנ
 םעֶד ןּופ ּפֶא טְסייֵר עֶמְקיִלְפעֶגּוצ סאָד ןיִראָו -;ךּוט
 17 ְּךיֹוא ּטֶסיִנ ןעֶמ :םיִר רעֶרעֶנְרַא ןייֵא טְרעֶו םָע דְנּוא דייַּלְק
 טְסְנאָז ןיִראָו ;ןייַרַא לעֶנאָל עֶּטְלַא ןיִא ןייוו ןֶעייֵנ ןייק טיִנ
 יִסיֹוא דְרעֶו ןייוו רעֶד דְנּוא ,ןעֶסיִרּוצ לעֶנאָל איִד ןעֶרעֶו

 טְרֶעייֵנ ;ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶרעֶו לעֶנאָל איִד דְנּוא ןעֶסאָנעֶג
 יֹוזַא דְנּוא ,ןייַרַא לעֶנאָה ָייֵנ ןיִא ןייֵו ןְעייֵנ טְסיִג ןעֶמ
 :ןעֶטְלאַהעֶּב ץְנאַג עֶדייֵּב אייֵז ןעֶרעוֶו
 18 ןייֵא זיִא ,העֶז ,טעֶרעֶנ אייֵז טיִמ סעֶזיִד טאָה רֶע לייוֵו דְנּוא

 טקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא
 ;ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְציִא זיִא רעֶטְבאָט עֶנייֵמ טְנאָזעֶג דְנּוא
 יֹוזַא ,רֶהיֵא ףיוא דְנאַה עֶנייֵד געֶל דְנּוא אּוד םּוק רעֶּבָא
 19 דנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶּבעֶל איִז טעֶוֶו
 20 דְנּוא :םיִדיִמְלַּת עֶנייַז ְּךיֹוא דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְכאָג םֶהיֵא זיִא
 -עֶג גְנאַגְטּולְּב םעֶד רֶהאָי ףְלעוֶוְצ טאָה סאָו איֹורְפ ַא ,העָז
 -עֶנְנָא טאָה דְנּוא ןעֶטְניִה ןּופ ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא ,טאַה
 2 ְּךיִז ןיִא טאָה איִז ןיִראָו :דיילק ןייַז ןּופ םיֹוז םעֶד טְרָהִיַר

 יֹוזַא ,ןעֶרְהיִרְנָא דיילק ןייַז רּונ לעוֶו ּךיִא ןעוֶו ,טְכאַרְטעֶג
 22 -עֶנְמּוא ְּךיִז טאָה ַעּוׁשֵי דְנּוא :ןעֶרעוֶו דְנּוזעֶנ ְּךיִא לעֶז
 -עֶג אייֵז ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג איִז טאָה דְנּוא טְרְהעֶק

 דְנּוזעֶג ְּךיִד טאָה ןעֶּביֹולְג ןייַד ,רעֶטְכאָט עֶנייֵמ טְסייֵרְּט
 רעֶנעֶי ןיִא ןעֶראַוְועֶג דְנּוזעֶג זיִא איֹורְפ איִד דְנּוא .טְכאַמעֶג
 23 ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא ַעּוׁשִי ןעוֶו דִנּוא :הָעָׁש
 דְנּוא רעֶפייֵפ איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד
 24 טְהעֶג ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא :טייֵל איִד ןּוּפ לעֶמיִטעֶג סאָד
 איִז טְרֶעייֵנ ,טיֹוט טיִנ זיִא לעֶדעֶמ סאָד ןיִראָו ;סיֹורַא
 22 ןעֶז דְנּוא :טְכאַלעֶנְסיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְפאָלְׁש

 -ָנייַרַא רֶע זיִא ,ןעֶראועֶג ןעֶּביִרְּטעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז טייֵל איד
 דְנּוא ;דְנאַה רעֶד אייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא איִז טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 ןּופְרעֶד םֵש רעֶד דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא לעֶדעֶמ סאָד
 :דְנאַל ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסִיֹוא זיִא
 27 ןעֶנעֶז ,ןעֶבְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא ַעּוׁשָי ןעוֶו .דְנּוא
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 יט היתפ

 ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ עֶדְניִלְּב אייוַוְצ םֶהיֵא
 ןּופ ןְהּוז אּוד םֶנּוא רעֶּביִא ְּךיִד םֶראַּבְרעֶד ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 איד ןעֶנעֶז ,ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא זיֹוה םיִא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :דִוָד
 -עֶנ אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ;ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ עֶדְניִלְּב
 ?ןּוהְמ ּוצ סאָד דְנאַטְש םיִא ןיִּב ְּךיִא זַא רֶהיֵא טְּביֹולְג ,טְגאָז
 רֶע טאָה ןאַד :ראַה אָי ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז

 ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ְּךאָנ ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרְהירעֶגְנָא ןעֶגיֹוא עֶרייֵז
 -םיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶרייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג ְּךייַא םִע לאָז
 דְנֹוַא טְנְראוָועֶג אייֵז טאָה ַעּושִי דְנּוא .ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג
 ןעוֶו רעֶּבָא : ןעֶסיוִז טיִנ סֶע לאָז רעֶנייֵק זַא טְהעֶז ,טְגאָזעֶג

 טְנאַקעֶּב םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז
 :דְנאַל ןעֶצְנאַג םיִא טְכאַמעֶג
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶמ טאָה .ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 ןּופ ןעֶסעֶזעֶּב זיִא םאֶוװ ,ןאַמ ןעֶמּוטְׁש ַא טְכאַרְּבעֶג
 ,ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְטעֶנְסיֹורַא זיִא דֶׁש רעֶד ןעוֶו דְנּוא :דֶׁש ַא
 ְךיִז ןעֶּבאָה טייֵל איִד דְנּוא ,טעֶרעֶנ רעֶמּוטִׁש רעֶד טאָה

 לאָמְנייֵק ְּךאָנ זיִא םעֶכְלעֶזַא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ
 םיִשֹורְּפ איִד רעֶּבָא :לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶועֶג טיִנ

 םעֶד ָּךְרּוד םיִדֵׁש איִד סיֹורַא טְּבייֵרְט רֶע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 :םיִדֵׁש איִד ןּופ ראַה

 -ךעֶד דְנּוא טעֶמְׁש עֶלַא ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא
 -עֶנ דֶנּוא ,ןעֶלּוׁש עֶרייֵז ןיִא טְרְהעֶלעֶג טאָה דְנּוא ,רעֶפ
 דְנּוא ;ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד טְניִדעֶרְּפ

 :ןעֶצְרעֶמְׁש אייֵלְרעֶלַא דְנּוא טייֵהְקְנאַרְק אייֵלְרעֶלַא טְלייֵהעֶג
 רעֶּביִא רֶע טאָה טייֵל איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא
 -ךעֶפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,טאַהעֶג תֹונָמֲחַר אייֵז
 ןייק ןעֶּבאָה סאָו ףאָש איו טייֵרְּפְשרעֶפ דִנּוא טְכאַמְש

 ,םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ןאַד :טיִנ ְּךּוטְסאַּט
 ןעֶנעֶז רעֶטייֵּבְרַא איִד רעֶּבָא ,םיֹורְג זיִא טיִנְׁשנְראָק רעֶד
 רֶע זַא ,טיִנְׁשנְראָק םעֶד ןּופ ראַה םּוצ טעֶּב םּורְד :גיִנעֶו
 ;טיִנְשנְראק ןייַז ּוצ רעֶטייֵּבְרַא ןעֶקיִׁשְסיֹורַא לאָז

 י לעטיפאק
 טאָה דְנּוא םיִדיִמְלַּת ףְלעוֶוְצ עֶנייֵז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 אייֵז זַא ,רעֶטְסייֵג עֶנייֵרְנּוא רעֶּביִא טְכאַמ ןעֶּבעֶעֶב אייֵז
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 אייֵלְרעֶלַא ןעֶלייֵה ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶּבייֵרְטְסיורַא אייֵז ןעֶלאָז
 :ןעֶצְרעֶמְׁש אייֵלְרעֶלַא דנּוא טייֵהְקְנאַרְק
 2 ;םיִחּולְׁש ףְלעֶוְצ איד ןּופ ןעֶמעֶנ איִד ןעֶנעֶז סאָד דנּוא
 ןייַז דְנּוא .םֹורְטעֶּפ טְסייֵה רעֶד ,ןֹועְמִׁש רעֶטְׁשְרֶע רעֶד

 -ןרְּב ןייַז דְנּוא יֵדְבַז ןּופ ןְהּוז רעֶד בקַעַי ;יֵרְדְנַא רעֶדּורְּב
  הָיְתַמ דְנּוא אָמֹוּת ;יִמְלַּתְרִּב דְנּוא .,םֹוּפיִליִפ :ןָנָחֹוי רעֶד
 יַפְלַח ןּופ ןְהּוו רעֶד בֹקֲעַי ;רעֶמעֶנְנייֵא-רֶעייֵטְׁש רעֶד
 4 רעֶד ,תֹויִרְק ׁשיִא הָדּוהְי דְנּוא ,יִאָנְקַה ןֹועְמִׁש ;יִדֵּת דְנּוא
 5 ַעּוׁשִיטאָה ףְלעוֶוְצ עֶזיִד :טְרָסֵמְרעֶפ ְּךיֹוא םֶהיֵא טואָה סאָו
 טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶליֹופעֶּב אייֵז טאָה דְנּוא ,טְקיִׁשעֶגְסיֹוא
 טיִנ טְמּוק דְנּוא םִיֹוג איִד ןּופ געוֶו םעֶד ףיֹוא טיִנ טְהעֶנ
 6 םֶהעֶג רעֶּבָא :םיִנֹורְמֹוׁש איִד ןּופ טאָטְש עֶנייֵק ןיִא ןייַרַא

 ;לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ןּופ ףאָׁש עֶנעֶריֹולְרעֶפ איִד ּוצ רעֶּביִל
 סאָד טְנאָז דְנּוא טְגיִדעֶרְּפ ,ןיִהַא טְהעֶג רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא
 8 .עֶקְנאַרְק איִד טְלייֵה :ןעֶמּוקעֶנ טְנעֶהאָמ זיִא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ
 טְּבייֵרְט עֶניִצעֶרְק איִד טְניִנייֵר ,עֶמיֹומ איִד ףיֹוא טְקעֶֶו
 -ְמּוא ,ןעֶגְנאַּפטְנַא רֶהיֵא טאָה טְסּוזְמּוא ;םיִדֵׁש איִד םיֹורַא
 9 ,רעֶּבְליִז ןייֵק דָנּוא ,טיִמ דְלאָנ ןייק טיִנ טְמעֶנ :טֶּביִג טֶסּוז
 10 טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא :לעֶטְראַנייֵּב עֶרייֵא ןיִא רעֶּפּוק ןייק .דְנּוא
 ,קעֶר אייוַוְצ עֶנייֵק דְנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ׁשאֵט עֶזייֵר עֶנייֵק

 -ייֵּבְרַא רעֶד ןיִראָו ;ןעֶקעֶטְש ןייק דִנּוא ;ְךיִש עֶנייֵק דְנּוא
 11 םאָמְׁש ַא ראַפ סאו ןיִא דְנּוא :ןעֶסֶע ןייַז טְרעוֶו זיִא רעֶמ

 זיִא רעֶדֶז ָּךאָנ טְגעֶרְפ ,ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו רֶהיֵא ףְראָד רעֶדָא
 רֶהיֵא זיִּב םֶהיֵא אייֵּב טְּבייֵלְּב דְנּוא ,ןאַמ רעֶניִדְריוִז ַא טְראָד
 19 ןיִא טְמּוק רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא :ןעֶהעֶנקעוֶוַא ןעֶמְראָד ןּופ טעֶו
 13 סאָד ןעֶו דְנּוא :ןעֶסיִרְג סֶע רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןייַרַא זיֹוה א

 ןעֶו ;ןעֶמּוק ףיֹורְד ןעֶדירְפ רֶעייֵא לאָז ,טְרעֶו זיִא זיֹוה
 ּוצ ןעֶדיִרְפ רֶעייֵא ְּךיִז לאָז יֹוזַא ,טְרעוֶו טיִנ רעֶּבָא זיִא םֶע
 14 ןעֶמעֶנְפיֹוא טיִנ ָךייַא טעוֶו םִע רעוֶו דְנּוא :ןעֶרְהעֶקְמּוא ָךייַא
 טְהעֶנ רֶהיֵא ןעוֶו ,ןעֶרעֶה טיִנ רעֶטְרעֶו עֶרייֵא טעוֶו דְנּוא
 ּמִא טְלעֶקאָׁש ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ רעֶדָא זיֹוה םעֶד ןּופ סיֹורַא

 15 םֶע זַא ,ךייַא ְךיִא גאָז תֶמֲאָּב :םיִפ עֶרייֵא ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד
 םֹודְס ןּופ דְנאַל םעֶד ראַפ ןייַז רעֶנְניִרְג ןיִדַה םֹוי םיִא טעֶו
 ;טאָטְׁש רעֶנעֶי ראַפ איוִװ ,הָרֹומָע דְנּוא

 יב
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 ;ףֶלעֶו ןעֶׁשיִוְצ ףאָׁש איו םיֹוא ְָּךייַא קיִׁש ְךיִא ,טְהעֶז 6
 איד איז ְּךאַפְניוַא דְנֹוא ,ןעֶנְנאַלְׁש איד אי גּולְק טייֵז םּורְד

 אייז ןיִראָו ;ןעֶשְנעֶמ איִד ראַפ ָּךייֵא טיִה רעֶּבָא :ןעֶּביֹומ 7

 ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןירדֶהְנַס איד ּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְָךייַא ןעֶלעוֶו
 טְרְהיִפעֶג טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא :ןעֶלּוׁש עֶרייֵז ןיִא ןעֶסייֵמְׁש ָךייֵא 8

 ראַפ ,ןעֶנעוֶו טעֶנייֵמ עֶגיִנעֶק דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ ראָפ ןעֶרעוֶו
 ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא :םִיֹוג איִד דְנּוא אייֵז וצ תּודִע ןייֵא 9

 רֶהֵיִא םִאָח דְנּוא איו טיִנ טְגְראָז יֹוזַא .ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא ָךיייַא

 ןעֶּבעֶנעֶג ּךייַא טעֶו הָעָׁש רעֶד ּוצ ןיִראָו ;ןעֶדעֶר טְלאָז
 טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו :ןעֶדעֶר טְלאָז רֶהיֵא םאִו ןעֶרעוֶו 0

 רֶעייֵא ןּופ טְסייֵג רעֶד זיִא םִע טְרֶעייֵנ ,ןעֶדעֶר םאִו איִד
 -ּורְּב טעֶװ רעֶדּורְּב דְנּוא :ָךייִא ןיִא טעֶר רעֶד רעֶטאָפ 1

 ןייַז רעֶטאָפ רעֶד דְנּוא ,טיֹוט םּוצ ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא רעֶד
 עֶרייֵז ןעֶנעֶק ןעֶהעֶטְׁשִפיֹוא ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק דְנּוא ;דְניִק

 רֶהיִא דְנּוא :ןעֶנְנעֶרְּבְמּוא אייֵז ןעֶלעֶו דְנּוא ,ןעֶרעֶטְלֶע 2
 םִֶנעֶמאָנ ןייֵמ ןּופ ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ןּופ ןעֶרעוֶו טְסאַהעֶג טעוֶו
 טעוֶו ףֹוס םּוצ זיִּב סיֹוא טְלאַה םאָו רעֶד רעֶּבָא ;ןעֶגעוֶו

 ןעֶנְלאַפְרעֶפ ָךייַא ןעֶלעֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג 8
 ;עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ םֶפיֹולְמְנַא יֹוזַא ,טאָטְׁש רעֶזיִד ןיֵא

 ןעֶהעֶבְבְרּוד טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ךייִא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב ןיִראָו
 :ןעֶמּוק טעוֶו םָדָא-ְוִּב רעֶד זיִּב ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טעֶּטְׁש איִד

 זיִא טְכעֶנק רעֶד דְנּוא ,יִּבַר ןייַז רעֶּביִא טיִנ זיִא דיִמְלַּת רעד 4
 זַא דיִמָלֵּמ םעֶד ראַפ גּונעֶנ זיִא סֶע : ראַה ןייַז רעֶּביִא טיִנ 8

 איז יֹוזַא טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא ,יִּבַר ןייַז איד יֹוזַא ןייַז לאָז רֶע
 לַעַּב ןעֶפּורעֶג תִיַּבַה לַעַּב םעֶד ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו .ראַה ןייַז
 -ור יֹוזַא דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז אייֵז ןעֶלעוֶו רֶהעֶמ ליִפ איז ,בּובְז

 ְךאַז ןייק ןיִראָָו ;אייֵז ראַפ טיִנ ָּךייַא טְכְראָפ םֹּורְד !ןעֶפ 6
 ,ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפטְנַא טיִנ טעוֶו םאִו ,ןעֶליֹוהְרעֶפ םיִנ זיִא
 -עֶּב טיִנ טעוֶו סאָו ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ טיִנ זיִא ְּךאַז ןייק דְנּוא

 םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיֵא ְךייֵא גאָז ָּךיִא סאָו :ןעֶרעוֶו טְנאַק 7
 םעֶד טיִמ טְרעֶה רֶהיֵא סאו דְנּוא ;טְכיִל םייַּב טְנאָז םאָד

 ּטְבְראַפ דְנּוא :רעֶכעֶד איִד ףיֹוא םיֹוא טְפּור םאָד ,רֶעיֹוא 8
 ןעֶנעֶק רעֶּבֶא ,ףּוג םעֶד ןעֶטייֵט םאָו איִד ראַפ טיִנ ְךייֵא

 טְפיֹוקְראַפ :םָנָהיִנ ןיִא ףּוג םעֶד דְנּוא עֶלעֶז איִד ןעֶטייֵט טיִנ 9
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 ןּופ םִנייֵק דְנּוא ?הָטּורְּפ ַא ראַפ לעֶנייַפ אייוֵוְצ טיִנ ןעֶמ
 80 ןעֶד :רעֶטאָפ רֶעייֵא ןְהָא דֶרֶע רעֶד ּוצ טיִנ טְלאַפ אייֵז
 :טְלייֵצעֶג עֶלַא ןעֶנעֶז ּטאָק רֶעייֵא ןּופ ראָה איד ּוליִּפַא
 31 עֶליִפ איו טְרעֶֶו רֶהעֶמ טְנעֶז רֶהיֵא ,טיִנ ָּךייַא טְכְראַָפ םּורְד
 82 -ְנעֶמ ראָפ ןעֶנעֶקעֶּב ָּךיִמ טעוֶו אָ ןּונ רעֶכיֵלְטיִא : לעֶגייֵפ
 זיִא םאָָו רעֶטאָפ ןיימ ראָפ ןעֶנעֶקעֶּב ךיִא לעוֶו םעֶד ,ןעֶׁש
 33 ראָפ ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ ְּךיִמ טעוֶו םִע רעוֶו רעֶּבָא :לעֶמיִה םיִא

 -אָפ ןייֵמ ראָפ ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ ָּךיֹוא ָךיִא לעֶזֶו םעֶד ,ןעֶׁשְנעֶמ
 :לעֶמיִה םיִא זיִא םאִו רעֶמ
 84 ףיֹוא םֹולָׁש ןעֶקיִׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא זַא טיִנ טְקְנעֶד

 טְרֶעייֵנ םֹולָׁש ןעֶקיִׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןיִּב ְּךיִא ;דֶרֶע רעֶד

 38 גיִטייַרְטְש ׁשְנעֶמ ַא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ָּךיִא ןיִראָו :דְרעוֶוְש ַא
 עֶרְּהיִא טיִמ רעֶטְכאַמ ַא דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייַז טיִמ ןעֶבאַמ ּוצ
 36 איִד דְנּוא :רעֶניוִזְש עֶרְהיִא טיִמ רּונְׁש ַא דְנּוא ,רעֶטּומ

 :ןייַז דְניִזעֶגְזיֹוה ןעֶנייֵא ןייֵז ןעֶלעֶו ׁשֶנעֶמ ַא ןּופ רְנייַפ
 37 רעֶד ;ָּךיִמ איו רֶהעָמ רעֶטּומ רעֶדָא רעֶטאָפ טְּביִל םָע רעוֶו
 רעֶדָא ןְהּוז טְּביִל םָע רעֶז דְנּוא ;טְרעֶו טיִנ רעֶנייַמ זיִא
 ;טְרעֶוֶו טיִנ רעֶנייֵמ זיִא רעֶד ְָּךיִמ איו רֶהעֶמ רעֶטְכאָמ
 93 .ְּךאָנ ריִמ ֿטְנְלאָפ דְנּוא ץיירק ןייז טיִנ טְמעֶנ םִע רעוֶו דְנּוא
 39 ,ןעֶּבעֶל ןייַז טְניִפעֶג סאָָו רעֶד :טְרעוֶו טיִנ רעֶנייֵמ זיִא רעֶד
 ןעֶּבעֶל ןייַז טְריִלְרעֶפ סאָו רעֶד דְנּוא ןעֶריִלְרעֶפ םִע טעוֶו
 :ןעֶניִפעֶג םִע טעוֶו רעֶד ,ןעֶנעוֶו טעֶנייֵמ
 40 ְּךיִמ טאָה סאוָו םעֶד ףיֹוא טְמעֶנ ,ףיֹוא ָּךיִמ טְמעֶנ סאָו רעֶד
 41 ַא ןּופ ןעֶמאָנ םיִא איִבָנ ַא ףיֹוא טְמעֶנ סאו רעֶד :טְקיִשעֶג
 םאָו רעֶד דְנּוא ;איִבָנ ַא ןּופ רַכְׂש םעֶד ןעֶמעֶנ טעוֶו איִבָנ

 ןעֶמעֶנ טעוֶו ,קיִדַצ ַא ןּופ ןעֶמאָנ םיִא קיִדַצ ַא ףיוא טְמעֶנ
 42 ּוצ ןעֶּבעֶג טעוֶו סאָו רעֶד דְנּוא :קיִדַצ ַא ןּופ רֵכְׂש םעֶד
 ןּופ םעֶנייֵא ּוצ רעֶסאַוַו טְלאַק טיִמ רעֶכעֶּב ַא רּונ ןעֶקְניִרְט

 ָךיִא גאָז תֶמֶאָּב ,דיִמָלַּת ַא ןופ ןעֶמאָנ םיִא ,עֶנייֵלְק עֶזיִד
 :רֵכְׂש ןייַז ןעֶריִלְרעֶפ טיִנ טעוֶו רֶע ;ָּךייֵא

 אי לעטיפאק
 1 עֶנייֵז טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה ַעּוׁשֵי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא
 -ייוֵז ןעֶטְראָד ןּופ רֶע זיִאיֹוזַא ,ןעֶלְהעֶפעֶּבּוצ םיִיִמְלַּתְתְלעְֶצ

 :םעֶטְׁש עֶרייַז ןיִא ןעֶניִדעֶרְּפ דְנּוא ןעֶרְהעֶלּוצ ןעֶגְנאַגעֶג רעֶט
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 םיִׁשֲעַמ איִד םיִנְנְנעֶּפעֶג םיִא טְרעֶהעֶג טאָה ןֶנחֹוי ןעוֶו דְנּוא 2
 םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ָּךְרּוד טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה ,ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ

 לאָז רעֶכְלעוֶו רעֶד אּוד טְסיִּב :טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא 2

 ?ןעֶרעֶדְנַא ןייַא ףיֹוא ןעֶטְראַַו ריִמ ןעֶלאָז רעֶדָא ,ןעֶמּוק
 ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 4

 :טֶהעֶז דְנּוא טְרעֶה רֶהיֵא סאוָו ןֶנָחֹוי טְלְהעֶצְרעֶד דְנּוא טְהעֶג
 ,םּורַא ןעֶהעֶג עֶמאָל איִד דנּוא ,רעֶדיוו ןעֶהעֶז עֶדְניִלְּב איִד 8

 ,ןעֶרעֶה עֶּביֹוט איִד דְנּוא ,טְניִנייֵרעֶג ןעֶרעוֶו עֶניִצעֶרְק איִד
 דְרעֶו עֶמעֶרָא איִד ּוצ דְנּוא ,ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש עֶטיֹוט איד

 רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג דְנּוא :טְניִדעֶרְפעֶנ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד 6
 אייז איו דְנּוא :ןעֶלְכיֹורְטְׁש ריִמ ןָא טיִנ ְּךיִז טעוֶו םאָו 7

 טייל איד ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ַעּושִי טאָה ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶד

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא טְנעֶז סאו ,ןָנָחֹוי ןעֶגעֶו ןּופ ןעֶגאָז ּוצ
 ְךיִז טְלעֶקאָׁש םאו רֶהאָר ַא ?ןעֶהעֶז ּוצ רָּבְדִמ רעֶד ןיִא

 ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא טְנעֶז ןעֶד סאוָו ?דְניוִו םעֶד ןּופ 8

 ,טְהעֶז ? רעֶדייֵלְק עֶנייֵפ ןיִא טעֶרייֵלְקעֶגְנָא ׁשְנעֶמ ַא ?ןעֶהעֶז
 רעֶזייֵה איִד ןיִא ןעֶנעֶז רעֶדייֵלְק עֶנייֵפ ןיִא עֶטעֶדייֵלְקעֶג איד

 ?ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶהיִא טְנעֶז ןעֶד סאוָו רעֶּבָא :עֶניִנעֶק ןּופ 9
 .איוִו רֶהעֶמ ְּךאָנ דְנּוא ;ךייֵא גאָז ְּךיִא אָי ?איִבָנ ַא ןעֶהעֶז ּוצ

 ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע ןעֶבְלעוֶו ןּופ ,רעֶד זיִא םאָד :איִבָנַא 0
 געוֶו ןייֵד טעוֶו רעֶד ,ריִד ראָפ ָּךֶאְלַמ ןייֵמ קיִׁש ְּךיִא העָז ,

 ןעֶׁשיוִוְצ ;ָּךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב :"ןעֶטייֵרְּבּוצ ריִד ראָפ 1
 -עֶנְפיֹוא טיִנ זיִא רעֶּבייוֵו ןּופ ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז סאוָו איִד

 -םֶנייֵלְק רעֶד רעֶּבָא ;ןֶנֶחֹוי איוִװ רעֶרעֶסעֶרְג ןייק ןעֶנאַטְׁש
 ןּופ דְנּוא :רֶע איוִו רעֶסעֶרְג זיִא םִיַמְׁשַה תּוכְלַמ םיִא רעֶט 2

 תּוכְלַמ סאָד טּוהְט טְציֵא זיִּב ןָא לֵּבִטְמַה ןֶנָחֹוי ןּופ געֶמ איִד
 ןעֶּביֹורְרֶע עֶניִטְלאוַועֶג איִּד דְנּוא ,טְלאוַועֶג ןעֶדייֵל םִיַמָׁשַה

 תֹואיִבְנ ןעֶּבאָה הָרֹוּת איִד דְנּוא םיִאיִבְנ עֶלַא ןיִראָו :םֶע 8
 ,ןעֶמעֶנְנָא סאָד טְליוִװ רֶהיֵא ּביֹוא דְנּוא :ןֶנָחֹוי זיִּב טְנאָזעֶג 4
 טאָה םאָו רעֶד :ןעֶמּוק לאָז רעֶכְלעוֶו ּוְהָיָלֲא זיִא רעֶזיִד 8
 לאָז רעֶּבָא םאָו ּוצ :ןעֶרעֶה רֶע זאָל ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶריֹוא 6

 רעֶדְניִק ּוצ ְּךייֵלְנ זיִא םִע !ןעֶכייֵלְגְרעֶפ רֹוד םעֶזיִד ָךיִא
 ;םיִרֵבַח עֶרייֵז ןעֶפּור דְנּוא ,קְראַמ םעד ףיֹוא ןעֶציִז סאוָו

 ןעֶגאָז דְנּוא 7
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 -עֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְפייַפעֶג ָּךייַא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ ,
 רֶהיֵא דְנּוא ,טְגאָלְקעֶג ָּךייַא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ ;טֶָצְנַאַט
 :"טְרֶעיֹורְטעֶנ טיִנ טאָה

 דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג טיִנ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא ןָנֲחֹוי ןיִראָװ
 :דֵׁש ַא טאָה רֶע ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶקְנּורְטעֶב טיִנ
 -עֶג דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא םָדָא-ְוֶּב רעֶד
 רעֶסעֶרְפ ַא זיִא שְנעֶמ רעֶד טְהעֶז ,ןעֶבאָז אייֵז דְנּוא ,ןעֶקְנּורמ
 דְנּוא רעֶמעֶנְנייַא-רֶעייֵטְׁש ןּופ דְנייֵרְפ ַא ,רעֶּפיֹוז ַא דְנּוא
 ןעֶראועֶג טְגיִטְרעֶפטְכעֶרעֶג זיִא הָמְכָח איֵד דְנּוא .רעֶדְניִז

 :רעֶדְניִק עֶרְהיֵא ןּופ
 ּוצ ןעֶטְלאַה ּוצ ןעֶדעֶר ףאָרְטְש ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה ןאַד

 -עֶׁשעֶג ןעֶנעֶז םיִסָנ עֶטְסייֵמ עֶנייֵז עֶכְלעוֶו ןיִא טעֶטְׁש איד
 ּוצ העוָו :ןּוהְטעֶג הָבּוׁשְּת ןייק טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייזװ ,ןעֶה
 םיִסָנ איִד ןעוֶו ןיִראוָו !הָדְיַצ-תיֵּב ריִד ּוצ העוָו !ןיִזָרֹוּכ ,ריִד

 ןּוהְמעֶג ןעֶטְלאָז ןעֶראוָועֶג ןּוהְמעֶנ ְּךייֵא ןיִא ןעֶנעֶז אוָו
 גְנאַל ןיֹוׁש אייֵז ןעֶטְלאָו יֹוזַא ,ןֹודיִצ דְנּוא רֹוצ ןיִא ןעֶרעוֶו
 ךייַא גאָז ְּךיִא רעֶּבָא :שַא דְנּוא קאַז ןיִא ןּוהְמעֶנ הָבּוׁשְּת
 ןֹודיִצ דְנּוא רֹוצ ראַפ ןייַז רעֶנְניִרְנ ןיִדַה םֹוי םיִא טעוֶו סֶע
 ןעֶּביֹוהְרעֶד טְסיִּב אּוד ,םּוחָנ-רַפְּכ אּוד דְנּוא :ָךייַא ראַפ איו
 לֹואְׁש םּוצ זיִּב ןעֶמּוקְרעֶטְנּורַא טְסעוֶו אּוד ?לעֶמיִה םּוצ זיּב
 ןּוהְמעֶג ריִד ןיִא ןעֶנעֶז סאו םיִסָנ איִד ןעוֶו ןיִראָו - ;ןייַרַא
 םִע טְלאָו יֹוזַא ,םֹודְס ןיִא ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנ ןעֶטְלאָז ןעֶראועֶג
 ְךייַא גאָז ְּךיִא רעֶּבָא :גאָט ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב ןעֶּביִלְּבעֶג
 ,ןיִדַה םֹוי םיִא םֹודְס דְנאַל םעֶד ראָפ ןייַז רעֶגְניִרְג טעוֶו םָע
 :ריִד ראַפ איז
 ָךיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טרעֶפטְנֶעעֶנ ַעּוׁשִי טאָה טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא
 אּוד רעֶד ,דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה ןּופ ראַה ,רעֶטאָפ ָא ,ריִד קְנאַד
 -ךעֶפ דְנּוא עֶנּולְק איִד ןּופ ןעֶליֹוהְרעֶפ ןעֶכאַז עֶזיִד טְסאָה
 :רעֶדְניִק עֶנייַלְק ּוצ טְקעֶלְּפטְנַא אייֵז טְסאָה דְנּוא ,עֶגיִדְנעֶמְׁש
 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואְז יֹוזַא ריִד זיִא סֶע ןיִראָו !רעֶטאַּפ ,אָי
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 27 דְנּוא ;רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא ריִמ זיִא סעֶלַא
 דְנּוא ;רעֶטאָפ רעֶד רעֶמיֹוא ןְהּוז םעֶד טיִנ טְנעֶק רעֶנייֵק
 דְנּוא ,ןְהּוז רעֶד רעֶסיֹוא ,רעֶטאָפ םעֶד טיִנ טְנעֶק רעֶנייֵק
 :ןעֶקעֶלְּפטְנַא ןעֶלעוֶו םֶהיֵא טעוֶו ןְהּוז רעֶד ןעֶכְלעֶו ּוצ רעֶד



 בי אי היתמ ע

 ַא ןעֶּבאָה דְנּוא דיִמ ןעֶנעֶז סאוָו איִד עֶלַא ריִמ ּוצ טְמּוק 8
 :ןעֶּבעֶג עֶהּור ָּךייֵא לעוֶו ְךיִא דְנּוא ;ְךיִז ףיֹוא טְסאַל עֶרעוֶוְׁש

 ןיִראָו ,ריִמ ןּופ טְנעֶרעֶל דְנּוא ;ְךייִא ףיֹוא ְּךאָי ןייֵמ טְמעֶנ 9
 דְנּוא ,ץְראַה םיִא גיִהְטיִמעֶד דְנּוא גיִהְטּומשְפְנאַז ןיִּב ָךיִא

 ָךאָי ןייֵמ ןיִראָָו :ןעֶלעֶז עֶרייֵא ּוצ הּור ןעֶניִּפעֶג טעוֶו רֶהיֵא 0
 :טְכייֵל זיִא טְסאַל עֶנייֵמ דְנּוא ,םֶהעֶנעֶגְנָא זיִא

 בי לעטיפאק
 םעֶד ָּךְרּוד תָּבַש םיִא ןעֶנְנאַגעֶג ַעּוׁשִי זיִא טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא 1

 -עֶנ גירנְנּוה ןעֶנעֶז םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז דְנּוא ,ןְראָק ןעֶדְנעֶמקאוַו
 דְנּוא ןעֶסייֵרּוצְּפֶא ןעֶגְנאַז ןעֶּביֹודעֶגְנָא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶזעוֶו

 ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג סאָד ןעֶּבאָה םיִׁשֹורְּפ איִד איוו :ןעֶסֶע זצ 2
 סאוָו סאָד ןּוהְט םיִדיִמְלִּת עֶנייֵד ,העז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייז

 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :תָּבַׁש םַא ןּוהְמ טיִנ ףְראַד ןעֶמ 2
 ןּוהְמעֶנ טאָה רַוָד סאָָו טְנייֵלעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה ,טְגאָזעֶג
 טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנּוא ,טְרעֶנְנּוהעֶג םֶהיֵא ּטֵאָה םֶע ןעוֶו

 ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֶע איו ?ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא 4
 םֶהיֵא זיִא םאוו ,םיִנָּפַה םָחָל סאָד ןעֶסעֶגעֶג טאָה דְנּוא ,טאָג
 סאו איִד ּוצ טיִנ ְךיֹוא ,ןעֶסֶע ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְּביֹולְרעֶד טיִנ
 ?ןייֵלַא םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ טְרֶעייֵנ ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז

 איד איז ,הָרֹוּת רעֶד ןיִא טְנייֵלעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה רעֶדָא 5
 דְנּוא ,תָּבַׁש לֵלַחְמ ׁשָךְקִמַּה תיִּב ןיִא תֶּבַׁש םיִא ןעֶנעֶז םיִנֲהֹּכ

 רעֶנייֵא זיִא אָד זַא ,ְךייַא נאָז ְךיִא רעֶּבָא ? גיִדְלּושְנּוא ןעֶנעֶז 6
 טְלאוָו רֶהיֵא ןעוֶו :שֶדְקִמַה תיֵּב םאָד איז רעֶסעֶרְג זיִא רעֶד 7

 דְנּוא דאָנְנ רֶהעֶנעֶּב ְּךיִא ,טייֵדעֶּב םאָד סאו ןעֶסיִוו רעֶּבָא
 -ןּוא איִד טְגיִדְלּושְרעֶפ טיִנ רֶהיֵא טְלאָו יֹוזַא תֹונָּבְרִק טיִנ

 :תָּבַׁש םעֶד ןּופ ראַה זיִא םָדָא ןֶּב רעֶד ןיִראָו :עֶניִדְלוׁש 8
 ןיִא זיִא דֶנּוא ןעֶנְנאַגעֶג רעֶמייוֵו ןעֶטְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא 9 !
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא אָד ,העָז דְנּוא :ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא לּוׁש רֶעייֵז 0

 אייֵז דְנּוא .דְנאַה עֶטְראַדְרעֶפ ַא טאַהעֶנ טאָה סאָו ןאַמ

 טְּביֹולְרעֶד םֶע ויִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 -רעֶפ ןעֶנעֶק םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ?ןעֶליִיַה ּוצ תֶּבַׁש םיִא

 ׁשְנעֶמ רעֶכְלעוֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶנאָלְק 1

 דְנּוא ,ףאָׁש ןייֵא ןעֶּבאָה לאָז סאוָו ;ךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ אָד זיִא
 םִע רֶע טעוֶו תָּבַׁש םיִא ןעֶלאַפְנייֵרַא ּבּורְג ַא ןיִא טעדֶו םִע



 בי היתמ

 זיִא ןעֶד רֶהעֶמ ליִפ איו ?ןעֶּבייֵהְסיֹורַא דְנּוא ןעֶמעֶנְנָא טיִנ
 טְּביֹולְרעֶד סֶע זיִא םּורְד ?ףאָׁש ַא איוִו רעֶסעֶּב ׁשְנעֶמ ַא
 ,טְגאָזעֶג ןאַמ םּוצ רֶע טאָה ןאַד :תָּבַׁש םיִא ןּוהְמ ּוצ םעֶטּוג
 -עֶגְסיֹוא איִז טאָה רֶע דְנּוא ,דְנאַה עֶנייֵד םיֹוא קעֶרְּטְׁש
 איו יֹוזַא ןעֶראועֶג ּדְנּוזעֶג רעֶדיוז זיִא איִז דְנּוא ,טְקעֶרְּטְׁש
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִׁשּורְּפ איד ןעוֶו דְנּוא :עֶרעֶדְנַא איִד

 ןעֶלאָז אייֵז זַא םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַהעֶג הָּצֵע ןייַא אייֵז ןעֶּבאָה
 ,טְסּואְועֶג םאָד טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא םֶהיֵא
 ןעֶנעֶז עֶליִפ דְנּוא ;ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא דְנּוא
 :טְלייֵהעֶג עֶלַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ םיִא
 טיִנ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶליֹופעֶּב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 זיִא סאָו ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ לאָז סֶע יֵדְּכ :ןעֶכאַמ טְנאַקעֶּב
 :טְגאָז רעֶד ,איִבָנַה הָיֲעַׁשְי ָּךְרּוד טְגאָזעֶג

 ןייֵמ ;טְלְהעוֶוְרעֶדְפיֹוא ּבאָה ָךיִא םעֶד ,טְכעֶנְק ןייֵמ ,העָז ,
 ;ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְוטאָהעֶלעֶזעֶניימ ןעֶכְלעוֶו ןיִא רעֶטְּביִלעֶג
 טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא ףיֹוא טְסייַג ןייֵמ לעֶז ָּךיִא
 טעוֶו רֶע :רעֶקְלעֶפ איִד ּוצ טְכיִרעֶנ סאָד ןעֶרעֶלְקְרעֶד
 טעדו ןעֶמ דְנּוא ;ןָעייֵרְׁש טיִנ טעוֶו דְנּוא ,ןעֶקְנאַצ טיִנ
 םעֶנעֶמיֹוטְׁשּוצ ַא :ןעֶסאַג איִד ןיִא ןעֶרעֶה טיִנ לֹוק ןייַז
 םעֶניִדְרעֶכייֵר דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבּוצ טיִנ רֶע טעוֶו רֶהאָר
 -םיֹוא טעוֶו רֶע זיִּב ,ןעֶׁשעֶלְרעֶפ טיִנ רֶע טעֶו םֶקאַלַּפ
 רעֶקְלעֶפ איִד דְנּוא :גיִז םּוצ טְכיִרעֶג סאָד ןעֶקיִש
 .(ג"'א 'במ היעש) : "ְןעֶמאָנ ןייַז ןיִא ןעֶפאָה ןעֶלעוֶו

 -עֶנ טאָה סאוָו םעֶנייֵא טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶמ טאָה ןאַד
 -עֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ;םּוטְש דְנּוא דניֵלְּב ,דֵׁש ַא טאַה
 דְנּוא טעֶרעֶג טאָה רעֶמּוטְׁש דְנּוא רעֶדְניִלְּב רעֶד זַא ,טְלייַה
 דְנּוא טְרעֶדְנּואוָועֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה טייל עֶלַא דְנּוא :ןעֶהעֶזעֶנ
 איד ןעֶו דְנּוא !דִוָד ןּופ ןְהּוז רעֶד טיִנ סאָד ויִא ,טְנאָזעֶג
 רֶע טְנאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶנ סאָד ןעֶּבאָה םיִׁשּורִּפ
 -לַעַּב ָּךְרּוד רּונ ןעֶד םיִדֵׁש איִד סיֹורַא ׁשְרעֶדְנַא טיִנ שֶּבייֵרְט

 ַעּוׁשִי רעֶּבֶא :םיִדֵׁש איִד ןּופ ןעֶטְׁשרעֶּביֹוא םעֶד בּובְז
 םעֶכיִלְמיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ןעֶקְנאַדעֶג עֶרייֵז גיִדְנעֶסיוִז
 עֶכיִלְטיִא דְנּוא ְּךיִז ןעֶנעֶק טְלייֵטּוצ זיִא םאָזָז ְָּךייֵרְניִנעֶק
 טיִנ ןעֶק ְּךיִז ןעֶנעֶק טְלייֵטּוצ זיִא סאו זיֹוה רעֶדָא טאָטְׁש
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 בי היתמ : 54
 ,ןֶטֶׂש םעֶד סיֹורַא טֶּבייֵרְט ןֶמִׂש רעֶד ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶהעֶטְׁשעֶּב 6

 ןעֶק יֹוזַא איז דְנּוא ;ְךיִז ןעֶנעֶק טְלייֵמּוצ רֶע זיִא יֹוזַא
 סיֹורַא ּבייֵרְט ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶהעֶטְׁשעֶּב ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַז 7

 אייז ןעֶּבייֵרְט ןעֶמעוֶו ָּךְרּוד ,בּובְז-לַעַּב ָךְרּוד םיִדֵׁש איִד
 :ןייַז רעֶטְכיִר עֶרייֵא אייֵז ןעֶלאָז םּורְד ?סיֹורַא ןְהיִז עֶרייֵא

 טְסייֵג םעֶד ָךְרּוד םיִדֵׁש איִד םיֹורַא ּבייֵרְט ָּךיִא ןעוֶו רעֶּבָא 8
 -עֶב ךייַא וצ טאָג ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םאָד זיִא יֹוזַא ,טאָנ ןּופ

 זיֹוה םיִא ןעֶמּוקְנייִרַא רעֶנייֵא ןעֶק יֹוזַא איז רעֶדָא :ןעֶמּוק 9
 ,ןעֶּביֹור ןעֶכאַז עֶנייֵז םֶהיֵא דְנּוא ,ןאַמ ןעֶקְראַטְׁש ַא ןּופ
 דְנּוא {ןעֶדְניִּב ןעֶקְראַטְׁש םעֶד טְשְרֶעּוצ טעוֶו רֶע זַא ץּוח

 טיִנ זיִא םִע רעוֶו :ןעֶּביֹור זיֹוה ןייַז םֶהיֵא רֶע טעוֶו ְּךאָנְרעֶד 0
 טיִנ טְלעֶמאַז םִע רעוֶו דְנּוא ;ריִמ ןעֶנעֶק זיִא רעֶד ריִמ טיִמ

 עֶלַא זַא .ְךייַא ְָּךיִא נאָז םּורָד :טייֵרְּטְׁשּוצ רעֶד ריִמ טיִמ 1
 ,ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ ׁשְנעֶמ םעֶד טעוֶו רעֶטְסעֶל דְנּוא רֶניִז
 םעֶד טעוֶו ׁשֶדּוקַה ַחּור םעֶד ןעֶגעֶק ןְרעֶטְסעֶל סאָד רעֶּבָא

 ןעֶדעֶד טעוֶו סֶע רעוֶו דְנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְרעֶפ טיִנ ׁשְנעֶמ 2

 ןעֶּבעֶגְרעֶפ םִע טעוֶו םֶהיֵא ,םָדָא-ְןֶּב םעֶד ןעֶנעֶק טְראוָו ַא
 ַחּור םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶדעֶר טעוֶו םִע רעֶו רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו
 ףיֹוא טיִנ ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ טניִנ םִע טעוֶו םֶהיִֵא ,ׁשֶדֹוקַה

 רעֶדעֶוֶוְטְנֶע :טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא טיִנ דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶזיִד 8
 טְּכאַמ רעֶדָא ,טּוג טְבּורְפ איִד דְנּוא ,טּוג םיֹוּב םעֶד טְכאַמ
 .ןָא ןיִראָו ,טְכעֶלְׁש טְכּורְפ איִד דְנּוא טְכעֶלְׁש םיֹוּב םעֶד
 גָנּוצאָרְּפְׁש רֶהיֵא :םיֹוּב םעֶד ןעֶמ טְנעֶקְרעֶד טְכּורְפ רעֶד 4

 ןעוֶו ,ןעֶדעֶר םעֶטּוג רֶהיֵא טְנעֶק יֹוזַא איוז ,ןעֶגְנאַלְׁש ןּופ
 זיִא ץְראַה םאָד םאָו םעֶד ןּופ ןיִראָו ?טְכעֶלְׁש טְנעֶז רֶהיֵא

 טְגְנעֶרְּב ׁשְנעֶמ רעֶמּוג ַא :ליומ םאָד טעֶר טְליִפְרעֶּביִא 5
 רעֶטְכעֶלְׁש ַא דְנּוא ,ץאַש ןעֶטּוג םעֶד ןּופ םעֶטּוג םיֹורַא
 ;קאַׁש ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ םעֶטְכעֶלְׁש םיֹורַא טְגְנעֶרְּב ׁשְנעֶמ

 ,טְראָו עֶכיִלְציִנְנּוא םעֶדעֶי ראַפ זַא ְךייַא נאָז ְךיִא רעֶּבָא 6
 -ְנעֶבעֶר אייֵז ןעֶלעוֶו ,ןעֶדעֶר ןעֶלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ איִד סאָד

 רעֶטְרעוֶו עֶנייֵד אייַּב ןיִראוָו :ןיִדַה םֹוי םיִא ןעֶּבעֶג טְפאַש 7
 עֶנייֵד אייֵּב דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְניִמְרעֶפטְכעֶרעֶג אּוד טְסעוֶו
 :ןעֶרעוֶו טְניִדְלּושְרעֶפ אּוד טְסעוֶו רעֶטְרעוֶו

 םיִׁשּורְּפ איִד דְנּוא םיִרְפֹוְס איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע ןעֶּבאָה ןאַד 8



 בי היתמפ

 ריִד ןּופ טְנייַה ןעֶׁשְניוִו ריִמ ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶנ
 טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶכייֵצ ַא
 ַא טֶכּוז תֹונְז ןּופ דְנּוא רֹוד סעֶטְכעֶלְׁש ַא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ

 ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ ןעֶבייֵצ םעֶרעֶדְנַא ןייֵק טעוֶו םִע דִנּוא ,ןעֶבייֵצ
 יֹוזַא ןיִראָ :איִבָנַה הָנֹוי ןּופ ןעֶכייֵצ םאָד רעֶסיֹוא ,ןעֶרעוֶו
 אייֵרְד ׁשיִפ םעֶד ןּופ םִרעֶדעֶג איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָנֹוי איוו
 אייֵרְד ןייַז םֶדָא-ְןֶּב רעֶד טעֶו יֹוזַא ,טְכעֶנ אייֵרְד דְנּוא געֶּט
 איד :דֶרֶע רעֶד ןּופ ץְראַה םיִא טְכעֶנ אייֵרְד דְנּוא געֶט
 טיִמ טְכיֵרעֶג םּוצ ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו הֵוְנִנ ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ
 אייֵז ןיִראָו ,ןעֶניִדְלּוׁשְרעֶּפ סֶע ןעֶלעוֶו דְנּוא ,רֹוד ןעֶזיִד
 דְנּוא ;הָנֹוי ןּופ טְגיִדעֶרְּפ רעֶד אייֵּב ןּוהְטעֶנ הָבּוׁשִּת ןעֶּבאָה
 ןָמיִת ןּופ הָּכְלַמ איִד :הָנֹוי איו רעֶרעֶסעֶרְב ַא זיִא אָד ,העָז
 טעוֶו דְנּוא ,רֹוד ןעֶזיִד טיִמ טְכיִרעֶנ םּוצ ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא טעוֶו

 איִד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז ןיִראָו ,ןעֶניִדְלּוׁשְרעֶפ םִע
 ;המלש ןּופ הָמְכָח איִד ןעֶרעֶה ּוצ טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶקֶע
 ןעוֶו דְנּוא :הֹמֹלִׁש איו רעֶרעֶסעֶרְג ַא זיִא אָד העָז דְנּוא
 -ָנאַו יֹוזַא ,שְנעֶמ ַא ןּופ םיֹורַא טְהעֶג טְסייֵג רעֶנייֵרְנּוא רעֶד
 ,הּור טֶכּוז דְנּוא ,רעֶסאַו ןְהֶא רעֶטְרֶע ןיִא םּורַא רֶע טְרעֶד
 -ּוצ רעֶדיוִו לעֶוֶו ְּךיִא ,רֶע טְנאָז ןאַד :טיִנ םִע טְניִּפעֶג רְנּוא
 -נאַנעֶגְסיֹורַא ןיִּב ְּךיִא ןעֶנאַוַו ןּופ זיֹוה ןייֵמ ןיִא ןעֶהעֶג קיר
 םיֹוא דֶנּוא גיִדעֶל םָע רֶע טְניִפעֶג ,טְמּוק רֶע ןעוֶו דְנּוא ןעֶנ
 טיִמ טְמעֶנ דְנּוא רֶע טְהעֶנ ןאַד :טֶצּוּפעֶנ דָנּוא טְרְהעֶקעֶּג

 ,ןיילַא רֶע איוִו רעֶגְרַא ְּךאָנ רעֶטְסייֵג עֶרעֶדְנַא ןעֶּביִז ָּךיִז
 רעֶד דְנּוא ;טְראָד ןעֶניֹואוְו דְנּוא ןייֵרַא ןעֶמּוק אייֵז דְנּוא
 יֹוזַא ;רעֶהיִרְפ איז רעֶנְרַא ָּךאָנ זיִא ׁשְנעֶמ ןעֶזיִד ןּופ ףֹוס
 ;רֹוד ןעֶטְכעֶלְׁש ןעֶזיִד טימ ןייַז ְּךיֹוא םִע ּטעוֶו
 ןעֶנעֶז העֶז ,טעֶרעֶנ טייַל איִד ּוצ ָּךאָנ טאָה רֶע לייוַוְרעֶד
 ,ןעֶנאַטְשעֶג ןעֶסיֹורְד ןּופ רעֶדיִרְּב דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵז ןּונ
 טאָה רעֶנייֵא דְנּוא :ןעֶדעֶר םֶהיֵא טיִמ טְלאָועֶג ןעֶּבאָה דְנּוא
 רעֶדיִרְּב עֶנייַד דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵד ,העֶז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 רֶע דִנּוא :ןעֶדעֶר ריִד טיִמ ןעֶליוִו דְנּוא ןעֶסיֹורְד ןעֶהעֶטְׁש
 םֶהיֵא טאָה סאָו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶנ דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה
 ןעֶנעֶז רעוֶו דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵמ זיִא רעוֶו ,טְנאָזעֶג סאָד
 עֶנייִז טְקעִרַמְשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא {?רעֶדיִרְּב עֶנייַמ
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 גי בי היתמ 20

 רעֶטּומ עֶנייֵמ ,טְהעֶז ,טְנאָזעֶג דְנּוא םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז ּוצ דְנאַה
 ןעֶליוִו םעֶד ןּוהְט טעוֶו סֶע רעוֶו ןיִראָו ! רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ דְנּוא 0

 -ןרְּב ןייֵמ זיִא רעֶד ,לעֶמיִה םיִא זיִא םאָז רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ
 ;רעֶטּומ עֶנייֵמ דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵמ דְנּוא ,רעֶד

 בי לעטיפאק
 ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיֹוה םעֶד םיֹוא ַעּוׁשִי זיִא גאָט םעֶנעֶי ןיִא 1
 טייַל ליִפ דְנּוא :םִי םייֵּב טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ָּךיִז טאָה דְנּוא 2

 -ְנאַגעֶג זיִא רֶע זַא יֹוזַא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה

 -עֶג ןעֶנעֶז טייל עֶלַא דְנּוא ;ףיִׁש ַא ןיִא ןעֶצעֶז ּוצ ְּךיִז ןעֶג
 טעֶרעֶנ ליִפ אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶטְראָּב םייֵּב ןעֶנאַטְׁש 8

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶעייֵז ַא ,העז ,טְּנאָזעֶג דְנּוא םיִלָׁשִמ ןיִא
 -אָז עֶכיִלְטֶע ןעֶנעֶז ,טֶעייֵזעֶג טאָה רֶע איז דְנּוא :ןְעייֵז ּוצ 4

 ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז לעֶנייֵפ איִד דְנּוא ,געוֶו םייֵּב ןעֶלאַפעֶג ןעֶמ
 ןעֶנעֶז עֶרעֶדְנַא דְנּוא :ןעֶמעֶרְפעֶנְפיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא 5

 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְו ,דְנּורְנ ןעֶגיִדְרעֶנייִטְׁש ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג

 ,טְצאָרְפְׁשעֶגְסיֹורַא ְּךייֵלְג ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ;רֶרֶע ליִפ טאַהעֶג
 ןעוֶו דְנּוא :רָרָע עֶפיִט עֶנייֵק טאַהעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו 6

 לייוו ;טְנעֶקיִרְטְרעֶפ אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶגְנאַגעֶגְּפיֹוא זיִא ןּוז איִד
 -ךעֶפ אייז ןעֶנעֶז ,טאַהעֶנ טיִנ לעֶצְרּואוְו עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייז

 ןעֶשיוִוְצ ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז עֶרעֶדְנַא דְנּוא :ןעֶראָועֶג טראד 7
 דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶד איִד דְנּוא ;רעֶנְרעֶד

 ןעֶלאַּפעֶג ןעֶנעֶז עֶרעֶדְנַא דְנּוא :טְקיִטְׁשְרעֶד אייֵז ןעֶּבאָה 8
 עֶכיֵלְמֶע ,טְבּורְפ ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,דְנּורְג ןעֶטּוג ףיֹוא

 -ָמִע דְנּוא ,גיִמְלעֶפְגיִצְכעֶז עֶכיִלְטֶע דְנּוא ,גיִטְלעֶפטְרעֶדְנּוה
 ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶריֹוא טאָה סאו רעֶד :גיִטְלעֶפְניִמייֵרְד עֶכיֵל 9

 :ןעֶרעֶה רֶע זאָל
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת איִד דְנּזא 0

 ?םיִלָׁשְמ ןיִא אייֵז וצ אּוד טְסְדעֶר סאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ּוצ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא 1

 ןּופ תֹודֹוס איִד ןעֶמיוִו טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶּבעֶגעֶג םִע זיִא ְךייֵא
 :ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ םִע זיִא אייֵז ּוצ רעֶּבָא ,םִיַמָּׁשַה תּוכְּלַמ םעֶד

 דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנעֶג טעוֶו םעֶד ּוצ ,טאָה םִע רעוֶו ןיִראָו 2
 ןּופ ,טיִנ טאָה םאוָו רעֶד רעֶּבָא ;ןעֶּבאָה גיִרְּביִא טעוֶו רֶע
 :ןעֶרעֶװ ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא טאָה רֶע םאֶו סאָד טעֶװ םעד
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 13 -ָנעֶהעֶז ןיֵראָו ,םיִלָׁשִמ ןיִא אייֵז ּוצ ָּךיִא דעֶר ןעֶנעוֶוטְסעֶד
 ְךאָד אייֵז ןעֶרעֶה גיִדְנעֶדעֶה דְנּוא ,טיִנ ָּךאָד אייֵז ןעֶהעֶז ניִד
 14 -ְךעֶד זיִא אייֵז ןיִא דְנּוא :טיִנ ְּךיֹוא ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ דְנּוא ,טיִנ

 ,טְנאָז עֶבְלעֶו ,הָיֲעַׁשְי ןּופ הָאּובְנ איִד טְליִּפ
 ; ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ דְנּוא ,ןעֶרעֶה רֶהיֵא טעוֶו גיִדְנעֶרעֶה'י
 :ןעֶהעֶזְנייַא טיִנ רָנּוא ,ןעֶהעֶז רֶהיֵא טעוֶו גיִדְנעֶהעֶז דְנּוא
 12 ,ןעֶראָועֶג םעֶפ זיִא קְלאָפ ןעֶזיִד ןּופ ץְראַה םאָד ןיִראָו
 עֶרייֵז דְנּוא ,ןעֶרעֶה ּוצ רעוֶוְש ןעֶנעֶז ןעֶריֹוא עֶרייֵז דְנּוא
 ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ;טְבאַמעֶגּוצ ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא
 דְנּוא ,ןעֶריֹוא עֶרייֵז טיִמ ןעֶרעֶה דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶרייֵז טיִמ

 ,ןעֶרעֶקְמּוא ְּךיִז דְנּוא ,ץְראַה רֶעייֵז טיִמ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ
 / .(י'ט'ױהיעשי :/* ןַעָלייֵה אייֵז לאָז ְךיִא דְנּוא

 16 ,ןעֶהעֶז !ּיייֵז לייוו ןעֶניֹוא עֶרייֵא ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג רעֶּבָא
 17 גאָז תֶמֶאָּב ןיִראוָו :ןעֶרעֶה אייֵז לייַו ןעֶריֹוא עֶרייֵא דְנּוא

 םֶנְנאַלְרעֶפ ןעֶּבאָה םיִקיִדַצ דְנּוא םיִאיִבְנ עֶליִפ זַא ;ךייא ָּךיִא
 :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םֶע ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְהעֶז רֶהיֵא םאִו ןעֶהעֶז ּוצ
 18 רעֶכילְטיִא : רֶעייֵז םעֶד ןּופ לֵׁשָמ סאָד רֶהיֵא טְרעֶה םּורְד
 19 טְהעֶטְׁשְרעֶפ דְנּואָּדייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד טְרעֶה סאָוָו
 סאָד סיֹוא טְסייֵר דְנּוא ,רעֶטְכעֶלְׁש רעֶד טְמּוק יֹוזַא ,טיִנ םִע
 סאָד זיִא סאָד .ץְראַה הל ןיִא ןעֶראַוְועֶג טֶעייֵזעֶג זיִא סאָו

 20 םאוָו סאָד דְנּוא :געוֶו םייַּב ןעֶראוָועֶג טְעייֵזעֶג זיִא םִע םאוָו
 זיִא דְנּורְנ ןעֶניִדְרעֶנייֵטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶראָועֶג טְעייֵזעֶג זיִא
 ןָא ְּךייֵלְנ םָע טְמעֶנ רֶע דְנּוא ,טְראוָו סאָד טְרעֶה סאוָו רעֶד
 1 ,לעֶצְרּואוָו עֶנייֵק ְּךיִז ןיִא טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא :דייֵרָפ טיִמ
 -ייֵל ןעֶמּוק סֶע ןעֶֶו דְנּוא ;טייֵצ ַא ראַפ רּונ טְּבייֵלְּב דְנּוא
 רֶע דְרעֶֶו יֹוזַא ,טְראָָו םעֶד ןעֶנעוֶו גְנּוגְלאָפְרעֶפ דֵנּוא ןעֶד
 99 -עֶנ טֶעייֵזעֶג זיִא סאָָו סאָד דְנּוא :טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג רְלאַּב
 טְראָו םאָד טְרעֶה סאָו רעֶד זיִא ,רעֶנְרעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶראָו
 ןּופ גּורְמעֶּב רעֶד דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶנְראָז איד דְנּוא

 ןְהָא טְּבייִלְּב סֶע דְנּוא ,טְראָו סאָד טְקיִּטְׁשְרעֶד ,םּוטְכייַר
 23 ןעֶטּוג ףיֹוא ןעֶראָועֶג טֶעייֵזעֶג זיִא סאוָו סאָד דְנּוא :טֶכּורַפ
 טְהעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוא טְראוָו םאָד טְרעֶה סאָו רעֶד זיִא דְנּורְנ

 ,גיִטְלעֶפְטְרעֶדְנּוה עֶכיִלְטֶע ,טְכּורְפ ְּךיֹוא טְגאָרְט דְנּוא ,סֶע
 :גיִטְלעֶפְגיִסייֵרְד עֶכיִלְטֶע דְנּוא ,גיִטְלעֶפְגיִצְבעֶז עֶביִלְטֶע דְנּוא
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 טְנעֶלעֶגְראָפ לֶׁשֶמ רעֶדְנַא ןייֵא אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 4

 ןאַמ ַא ּוצ ְךייֵלְנ זיִא םִיַמְּׁשַה תּוכְלַמ םאָד ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 איִד ןעוֶו דְנּוא :דְלעֶפ ןייַז ןיִא ןעֶמאָז ןעֶמּוב טֶעויִז םאוִו 8

 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ְנייַפ ןייַז זיִא ,ןעֶפאָלְׁשעֶג ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ
 -קעוֶוַא זיִא דְנּוא ,ץייוו םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ טיֹורקְנּוא טֶעייֵזעֶג טאָה

 ,טְצאָרְּפטְׁשעֶגְסיֹוא טאָה זאָרְג םאָד ןעוֶו רֶנּוא :ןעֶנְנאַגעֶג 6
 טיֹּורְקְנּוא סאָד ְּךיִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶנאָרְמעֶג טְבּורְפ טאָה דְנּוא

 ןעֶנעֶז תִיַּבַה לַעַּב םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איִד דְנּוא :ןעֶזיוִועֶג ְּךיֹוא 7
 אּוד טְסאָה ,ראָה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 טאָה ןעֶנאוַו ןּופ ? דְלעֶפ ןייֵד ןיִא ןעֶמאָז ןעֶמּוג טֶעייֵזעֶג טיִנ

 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?טיֹורְקְנּוא סאָד ןעֶד םֶע 8
 ּוַצ ןעֶּבאָה טְכעֶנְק איִד דְנּוא .ןּוהְמעֶנ םאָד טאָה דְנייַפ ַא
 ןעֶהעֶנְסיֹוא ןעֶלאָז ריִמ זַא ןעֶד אּוד טְסְליוִו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא

 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןְלעֶמאַזְנייֵא םִע דְנּוא 9
 -ָנייֵא טיֹורקְנּוא םאָד טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו רעֶמאָט ןייואוו ! ןייַנ
 -ָצְרּואוָוְסיֹוא ְּךיֹוא ץייוֵו םעֶד טיִמְרעֶד רֶהיֵא טעֶז ,ןְלעֶמאַז

 רעֶד ּוצ ויִּב ןעֶמְקאוַו ןעֶמאַזּוצ עֶדייֵּב אייֵז טְזאָל :ןעֶל 0
 ּוצ ןעֶנאָז ְּךיִא לעוֶו טייֵצְטיִנְׁש רעֶד ןיִא דְנּוא ,טייֵצְטיִנְׁש
 דָנּוא ,טיֹורְקְנּוא סאָד ןייַא טְׁשְרֶעּוְצ טְלעֶמאַז ,רעֶטיִנְׁש איִד
 רעֶּבָא ,ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ םִע לאָז ןעֶמ זַא ,ךעֶלְדְניִּב ןיִא םִע טְניִּב
 ;ןייֵרַא רעֶלְכייֵּמְׁש עֶנייֵמ ןיִא ץייוו םעֶד טְלעֶמאַז

 דְנּוא טְנעֶלעֶגְראָפ לֶׁשֶמ רעֶדְנַא ןייֵא אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 1

 ,ןְראַקְפְנעֶז ַא ּוצ ָךייֵלְג ויִא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םאָד ,טְגאָזעֶג
 ;דְלעֶפ ןייַז ןיִא טְעייֵזעֶג דְנּוא ןעֶמּונעֶג טאָה ןאַמ ַא םאו

 טְסְקאַוַו םִע ןעוֶו רעֶּבָא ,ןעֶמאָז עֶלַא איו רעֶנייֵלְק זיִא םאָד 82
 דרעוֶו דְנּוא ,רעֶטייֵרְק עֶלַא איז רעֶמעֶרְג םֶע זיִא יֹוזַא ףיֹוא
 -עֶּב דְנּוא ןעֶמּוק לעֶמיִה ןּופ לעֶנייֵפ איִד זַא יֹוזַא םיֹוּב ַא

 :ןעֶנייוֵוְצ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ְּךיִז ןעֶצעֶז
 סאָד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ לָׁשֶמ רעֶדְנַא ןייֵא ְּךאָנ טאָה רֶע דְנוא 8

 איֹורְפ ַא סאָו ,גייֵטְרֶעיֹוז ּוצ ָּךייֵלְנ זיִא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ

 ,לְהעֶמ םאֶמ אייֵרְד ןיִא ןעֶנְראָּבְרעֶפ דְנּוא ןעֶמּונעֶג טאָה
 :ןעֶראָועֶג טְרֶעייֵזעֶג זיִא עֶצְנאַנ םאָד זיִּב

 םיִלָׁשְמ ןיִא טייֵל איִד ּוצ טְגאָזעֶג ַעּוׁשִי טאָה םעֶלַא םאָד 4
 םִע יִדְּב :טעֶרעֶנ טיִנ אייֵז ּוצ רֶע טאָה םיִלָׁשְמ ןְהֶא דְנּוא 8
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 ,איִבָנ םעֶד ָךְרּוד טְנאָזעֶג זיִא םִע סאוָו ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ לאָז
 ,טְנאָז רעֶד

 לעוֶו ְךיִא ,םיִלָׁשְמ ןיִא ליֹומ ןייֵמ ןעֶכאַמְפיֹוא לעֶז ְּךיִא'י
 בְנּודְניִרְג רעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג ןעֶגְראָּבְרעֶפ זיִא סאוָו ןעֶדעֶר
 ,('ב 'הע םילהת) :"טְלעוֶו רעֶד ןּופ

 36 זיֹוה םיִא זיִא דְנּוא טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא טייַל איִד רֶע טאָה ןאַד
 -ּוקעָג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םיִדיֵמְלַּת עֶנייַז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא

 ןּופ לֶׁשֶמ סאָד םָנּוא רֶהעֶלְקְרעֶד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמ
 37 טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא :דְלעֶפ םעֶד ןּופ טיֹורְקְנּוא םעֶד
 רעֶד זיִא ןעֶמאָז ןעֶטּוג םעֶד טְעייֵז םאָו רעֶד ,טְנאָזעֶג דְנּוא
 38 ןעֶמאָז רעֶטּוג רעֶד ;טְלעוֶו איִד זיִא רֶלעֶפ םאָד :םָדָא-ְוִּב
 טיֹורְקְנּוא סאָד דְנּוא ;ְךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶנעֶז
 39 םאִו דְנייֵפ רעֶד :ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איד ןעֶנעֶז
 םאָד זיִא טייֵצְטיִנְׁש איִד ;ןֶמָׁש רעֶד זיִא טֶעייֵזעֶג םִע טאָה;

 איד ןעֶנעֶז רעֶטיִנְׁש איִד דְנּוא רעֶטְלַאְמייֵצ םעֶד ןּופ דֶנֶע
 40 דאַועֶגְנייַא דְרעֶו טיֹורְקְנּוא סאָד אי יֹוזַא םֹּורָד :םיִכָאְלַמ
 ְךיֹוא םִע טעֶו יֹוזַא .רֶעייַפ םיִא טְנעֶרְּבְרעֶפ דְנּוא טְלעֶמ
 41 טעֶ םֶדָא-ְןֶּב רעֶד :רעֶטְלַאְטייֵצ םעֶד ןּופ דֶנֶע םייַּב ןייֵז

 ןּופ ןעֶלְמאַזְנייֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דנּוא ,םיִכָאְלַמ עֶנייֵז ןעֶקיִׁש
 ןּוהְט םאִו איִד דְנּוא ,ןעֶגְנּולְכיֹורְטְׁש עֶלַא ְךייֵרְגיִנעֶק ןייֵז
 42 ןעֶפיֹוא ןעֶניִרֶעייֵפ םיִא אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא :טְכעֶרְנּוא

 :ןעֶציִרקְנייֵצ דְנּוא ןייוֵועֶג ןייַז טעוֶו טְראָד ;ןעֶפְראַיְנייַרַא
 43 דָניִנעֶק םיִא ןּוז איִד איװ ןעֶנייֵׁש םיִקיִדַצ איִד ןעֶלעוֶו ןאַד
 ,ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶריֹוא טאָה סאָו רעֶד .רעֶטאָפ רֶעייֵז ןּופ ְךייֵר
 :ןעֶרעֶה רֶע זאָל
 44 -ְךעֶפ זיִא םאָו ץאַׁש ַא ּוצ ְךייֵלְנ זיִא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םאָד

 -ְךעֶפ דְנּוא טְניִפעֶג ןאַמ ַא םעֶכְלעוֶו ,דְלעֶפ םיִא ןעֶגְראָּב
 דְנּוא ,קעוֶוַא רֶע טְהעֶנ הָחְמִׂש ראַפ דְנּוא ,םֶע טְנְראָּב
 :רְלעֶפ סאָד טְפיֹוק דְנּוא טאָה רֶע סאָו םעֶלַא טְּפיֹוקְרעֶפ
 45 םאָו רַחֹוס ַא ּוצ ְּךייֵלְג זיִא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ סאָד ,רעֶדיוִז
 46 םעֶלַא טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג רֶע זיִא יֹוזַא ;לְרעֶּפ עֶטּוג טֶכּוז
 :טְפיֹוקעֶג איִז טאָה דְנּוא טְפיֹוקְרעֶפ
 47 םאָו ץעֶנ ַא ּוצ ְךייֵלְנ זיִא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םאָד ,רעֶדיוִו
 אייֵלְרעֶלַא ןּופ םְגְנאַפ דְנּוא ,ןעֶפְראוָועֶגְנייֵרַא םַי םיִא דְרעוֶו
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 םּוצ םִע ןעֶמ טאָה ןעֶראָועֶג לופ זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא :םיִניֵמ 8
 טְצעֶזעֶג רעֶדיִנַא ְּךיִז טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹורַא געֶרְּב
 דְנּוא ,ןייַרַא םיִלָּכ איִד ןיִא עֶמּוג איִד טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא דְנּוא

 םִע טעֶו יֹוזַא :ןעֶפְראָועֶנְקעוֶוַא ןעֶמ טאָה עֶטְכעֶלְׁש איד 9

 ןעֶלעוֶו םיִכָאְלַמ איִד :רעֶטְלַאְטייֵצ םעֶד ןּופ דֶנֶע םייֵּב ןייֵז
 -יוװְצ ןּופ םיִעְׁשְר איד ןעֶדייׁשְּפָא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶהעֶנְסיֹוא

 ןעֶניִרייֵפ םיִא אייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא :םיִקיִדַצ איִד ןעֶש 0
 -ָנייֵצ דְנּוא ןייוֵועֶנ ןייַז טעוֶו טְראָד ;ןעֶפְראוַוְנייֵרַא ןעֶפיֹוא

 :ןעֶציִרְק
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ?ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ סעֶלַא םאָד רֶהיֵא טאָה 1
 -טיא םּורְד ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא :אָי ,טְנאָועֶג 2

 יִא םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םּוצ טְנְרעֶלעֶנ זיִא סאוָו רֵפֹוס רעֶכיִל
 ץאַׁש ןייַז ןּופ םיֹורַא טְגְנעֶרְּב םאָו ,תִיַּבַה לַעַּב ַא ּוצ ְָּךייֵלְג
 : :ןעֶבאַז עֶמְלַא דְנּוא נייֵנ

 -עֶנ םיִלָׁשְמ עֶזיִד טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא 3

 רֶע דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ רֶע זיִא ,טְגיִדְנֶע 4
 טאָה רֶע דֶנּוא ,ןייֵרַא דְנאַל ןעֶנייֵא ןייַז ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא
 טְניֹוטְשְרֶע ןעֶנעֶז אייז זַא ,ןעֶלּוׁש עֶרייֵז ןיִא טְרְהעֶלעֶג אייֵז

 עֶזיִד םֶהיֵא ּוצ םֶמּוק איװ .,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶראָועֶג
 -יוּב םעֶד ןּופ ןֶהּוז רעֶד טיִנ רֶע זיִא ?םיִסָנ איִד דְנּוא הָמְכָח 8

 דָנּוא !םָיְרִמ רעֶמּומ עֶנייֵז טיִנ םְסייֵה דְנּוא ?רעֶטְסייֵמ
 ?הָדּוהְי דְנּוא ןֹועְמִׁש דְנּוא יֵסֹוי דְנּוא בֹקֲעַו רעֶדיִרְּב עֶנייַז

 ןּופ ?םֶנּוא אייֵּב ןְרעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז עֶלַא טיִנ ןעֶנעֶז דְנּוא 6
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?םעֶלַא םאָד רעֶזיִד טאָה ןעֶד ןעֶנאוַו 7

 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשֵי דְנּוא ,םֶהיֵא ןַא טְלעֶביֹורְטְׁשעֶג

 ןיִא דְנּוא דְנאַל ןייַז ןיִא רעֶסיֹוא ,דֹובָּכ ןְהֶא טיִנ זיִא איִבָנ ַא
 ןעֶזיוִועֶּב םיִסָנ ליִפ םיִנ טְראָד טאָה רֶע דְנּוא :זיֹוה ןייַז 88 !

 :ןעֶּביֹולְגְנּוא ןעֶרייֵז ןעֶנעוֶו
 די לעטיפאק

 טְרעֶהעֶנ טְשְריִפְריִפ רעֶד םֹודְרֹוה טאָה םייֵצ רעֶנעֶי ןיִא 1
 ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ַעּושִי ןּופ םֵׁש םעֶד 2

 איד ןּופ ןעֶנאַטְשעֶנְפיֹוא זיִא רֶע ,לֵּבַטְמַה ןֶנֲחֹוי זיִא םאָד
 ןיִראָו :םיִסָנ איִד םֶהיֵא ןיִא ןעֶקְריִו םּורָד דְנּוַא עֶטיֹוט 8

 ,ןעֶדְנּוּבעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ןֶנָחֹוי טאָה םֹודְרֹוה
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 ּבייוֵו סאָד אָיְדְרֹוה ְןעֶנעוֶו טְצעֶזעֶגְנייֵרַא םיִנְנְנעֶפעֶג םיִא דְנּוא
 4 ,טְנאָזעֶנ םֶהיֵא טאָה ןֶנָחֹוי ןיִראָו :םּוּפיִליִפ רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ
 8 רֶע דְנּוא :ןעֶּבאָה איִז טְסְלאָז אּוד זַא טְכעֶר טיִנ זיִא םִע
 -עֶנ אָרֹומ טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶנעֶגְרַה טְלאָועֶג םֶהיֵא טאָה
 ןעֶטְלאַהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז לייַו םייֵל איִד ראָפ טאַה
 6 -עֶנ םעֶד ןעֶטְלאַהעֶג טאָה ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא :איִבָנ ַא ראַפ
 אָידְרֹוה ןּופ רעֶטְכאָמ איִד טאָה ,םֹודְרֹוה ןּופ גאָטסִמרּוּב
 :ןעֶלעֶפעֶג םֹודְרֹוה זיִא איִז דְנּוא ,טְצְנאַטעֶג ןעֶמיִמ םיִא
 7 טעֶו רֶע זַא הָעּובְׁש ַא טיִמ טְנאָזעֶגּוצ רֶהיֵא רֶע טאָה םּורָד
 8 זיִא איז זַא דְנּוא :ןעֶנְנאַלְרעֶפ טעוֶו איִז סאו ןעֶּבעֶנ רֶהיֵא

 טאָה ,רעֶטּומ עֶרְהיִא ןּופ םְנְרעֶלעֶגְנָא רעֶהיִרְּפ ןעֶועוֶועֶג
 ַא ףיֹוא לֵּבַטְמַה ןֶנָחֹוי ןּופ ּטֹאָק םעֶד ריִמ ּביִנ ,טְגאָזעֶג איִז
 9 -עֶז ְּךאָד ;ןעֶזעוֶועֶג גיריֹורְט זיִא ָּךֶלֶמ רעֶד דְנּוא :לעֶסיִׁש
 ,ןעֶסעֶזעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאו איד דְנּוא ,הָעּובְׁש רעֶד ןעֶנ
 10 רֶע דְנּוא :ןעֶּבעֶנ רֶהיֵא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב רֶע טאָה

 :םיִנְגְנעֶפעֶג םיִא טְּפעֶקעֶג ןָנֲחֹוי טאָה דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג טאָה
 11 דְנּוא ,לעֶסיִׁש ַא ףיֹוא ןעֶראוָועֶג טְכאַרְּבעֶג זיִא ּפאָק ןייַז דְנּוא
 ּוצ םְֶכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג לעֶדעֶמ םּוצ זיִא
 19 דָנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז דְנּוא :רעֶטּומ עֶרֶהיִא
 ;ןעֶּבאָרְנעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ףּונ םעֶד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה
 ַצ טְלְהעֶצְרעֶד םֶע ןעֶּבאָה דנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 :ַעּוׁשַי

 18 םְראָד ןּופ רֶע זיִא טְרעֶהעֶנ סאָד טאָה ַעּוׁשֹי ןעוֶו דְנּוא

 ;טְרָא ןעֶטְסיוִו ַא ןיִא ףיִׁש ַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןייֵלַא
 םֶהיֵא אייֵז ןעֶנעֶז טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה טייֵל איִד ןעוֶו דֵנּוא
 14 יִא ַעּוׁשִי דָנּוא :םופ ּוצ טעֶמְׁש איד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ
 רֶע דְנּוא ;טייֵל ליִּפ ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 עֶרייֵז טְלייֵהעֶג טאָה דנּוא ,טאַהעֶג תֹונָמֲחַר אייֵז רעֶּביִא טאָה
 15 איִד ןעֶנעֶז ,ןעֶראוָועֶג דְנעֶבָא זיִא םֶע ןעוֶו דְנּוא :עֶקְנאַרְק
 זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ םיִדיִמְלַּת
 איִד קיִׁש ;אייֵּבְראָפ ןיֹוׁש זיִא טייֵצ איִד דְנּוא ,רָּבְדִמ ַא
 דֵנּוא ,ןייֵרַא רעֶפְרעֶד ןיִא ןעֶהעֶג ןעֶלאָז אייֵז זַא קעוֶוַא טייל
 16 אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ןעֶסֶע םּוצ ןעֶפיֹוק ָּךיִז ןעֶלאָז

 רֶהיֵא טְּביִג ,ןעֶהעֶג ּוצ קעוֶוַא טיִנ ןעֶפְראַדעֶּב אייֵז ,טְגאָזעֶכ
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 די היתמ
 ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶסֶע ּוצ אייֵז
 :ׁשיִפ אייוַוְצ דְנּוא טיֹורְּב ףְניִפ איו רֶהעְמ טיִנ אָד ןעֶּבאָה
 דְנּוא :ריִמ ּוצ רעֶהַא אייֵז טְגְנעֶרְּב ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ףיֹוא ןעֶצעֶזְרעֶדיִנַא ְךיִז ןעֶלאָז טייֵל איִד ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע
 דְנּוא טיֹורְּב םְניִפ איִד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,זאָרְג םעֶד
 ,לעֶמיִה ןעֶגעֶק ןעֶהעֶזעֶנְפיֹורַא טאָה דְנּוא ׁשיִּפ אייוִוְצ איִד
 ,ןעֶכאָרְּבּוצ טיֹורְּב םאָד טאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶג הָכָרְּב ַא דְנּוא
 םיִדיִמְלַּת איִד דְנּוא ,םיִדיִמְלַּת עֶנייֵזּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םִע טאָה דְנּוא
 ןעֶנעֶז רֶנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טייֵל איִד ּוצ
 זיִא סאו ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טאַז

 :לּופ ּבְרעֶק ףְלעוֶוְצ ָּךעֶלְקעֶרְּב איד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא
 ְךרֶע ןַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶמעֶגעֶג ןעֶּבאָה סאו איִד דְנּוא
 ;רעֶדְניִק דְנּוא ןְעיֹורְפ ץזח ,רעֶנעֶמ דְנעֶזיֹוט ףְניִפ ןּופ
 ַא ןיִא ןעֶגְנּואוָוְצעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ַעּוׁשִי טאָה ְּךייֵלְנ דְנּוא
 יִנַא איִד ּוצ ןעֶפיִׁשּוצ םֶהיֵא ראָפ דְנּוא ,ןעֶמעֶרְטּוצְנייַא ףיש
 ןעוֶו דְנּוא :ןעֶקיִׁשקעוֶוַא טייל איד טעֶז רֶע ויִּב טייַז עֶרעֶד
 -ִנאַגעֶגְפיֹורַא ןייֵלַא רֶע זיִא ,טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא טייֵל איד טאָה רֶע
 דְנעֶבָא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶטעֶּב ּוצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנ
 ףיִׁש םאָד דְנּוא :ןעֶועוֶועֶג ןייֵלַא טְראָד רֶע זיִא ןעֶראוָועֶג
 דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶכְרּופ עֶליִפ ןעֶזעוֶועֶג ןיֹוׁש זיִא
 ןעֶגעֶק זיִא דניו רעֶד ןעֶד ,ןעֶלעוֶו איִד ןּופ ןעֶּביִרְטעֶגְמּורַא
 טְכאַנ רעֶד ןּופ ְּךאַו ןעֶטְריִּפ רעֶד ןיִא דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג אייֵז
 :ניִדְנעֶהעֶגְמּורַא םַי םעֶד ףיֹוא ,ןעֶמּוקעֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי זיִא
 םעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד איוִו דְנּוא

 ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶנְמּורַא םִי
 :אָרֹומ ראַפ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְסייֵג ַא זיִא םאֶד
 טייַז ,טְנאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי טאָה ְּךייֵלְג דְנּוא

 םֹורְּטעֶּפ דְנּוא :טיִנ ְךייֵא טְכְראָפ ,םִע ןיִּב ְּךיִא ,טְסייֵרְּמעֶג
 טְזיִּב אּוד ןעוֶו ,ראַה ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא טאָה
 :רעֶמאַַו םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק ריִד ּוצ ְּךיִמ זאָל יֹוזַא ,םֶע
 -רעֶטְנּורַא זיִא סֹורְטעֶּפ דְנּוא ,םּוק טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 םעֶד ףיוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ,ףיש םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶג

 טאָה רֶע ןעוֶו רעֶּבָא :ַעּושִי ּוצ ןעֶמּוק לאָז רֶע זַא רעֶסאו
 ,טאַהעֶנ אָרֹומ רֶע טאָה ,קְראַטְׁש זיִא דְניוִו רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג
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 -עֶנ רֶע טאָה ,ןעֶקְניִז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא
 31 םאָה ְךייֵלְנ דְנּוא :ְּךיִמ עֶטעֶר ,ראַה ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁש
 -עֶנְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא דְנאַה איִד ַעּושִי
 ,רעֶניִּביֹולְגְנייַלְק אּוד ,ָא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונ
 3 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא ?טְלעֶפייוֵוְצעֶנ אּוד טְסאָה סאָוְראַפ
 :טְליִטְׁשעֶג דְניוִו רעֶד ְּךיִז טאָה ,ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא ףיִׁש םיִא
 33 ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה ףיִׁש םיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו איִד דְנּוא
 רעֶד טְסיֵּב אּוד תֶמֶאָּב ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְקיִּבעֶג םֶהיֵא
 :םאָה ןּופ ןְהּוז
 34 ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא טְפיִׁשעֶגְרעֶּבירַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 35 םעֶנעֶי ןּופ רעֶניֹואוְועֶּב איִד ןעֶו דְנּוא :רַסיֵנְנ דְנאַל םּוצ

 טְקיִׁשעֶגְמּורַא אייֵז ןעֶּבאָה ,טְנעֶקְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה טְרָא
 טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא .דְנעֶנעֶג עֶצְנאַג איִד ןיִא
 36 אייֵז זַא ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :עַקְנאַרְק עֶלַא
 עֶלַא דְנּוא ,דיילק ןייַז ןּופ םיֹוז םעֶד ןעֶרְהיִרְנָא רּונ ןעֶלאָז
 :ןעֶראוָועֶג דנּוזעֶג ץְנאַג ןעֶנעֶז טְרְהיִרעֶגְנָא ןעֶּבאָה םאוְו איִד

 ומ לעטיפאק
 1 ַעּוׁשֵי ּוצ ןעֶמּוקעֶג םיִרְפֹוס דְנּוא םיִׁשּורְּפ איִד ןעֶנעֶז ןאַד
 2 עֶנייֵד ןעֶנעֶז סאָוְראַפ :טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דֵנּוא םִיַלְׁשּורְי ןּופ
 ?עֶטְצֶלֶע איִד ןּופ גְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא איִד רַָבֹוע םיִדיִמְלַּת
 :טיֹורְּב ןעֶסֶע אייֵז ןעוֶו דְנעֶה איִד טיִנ ָךיִז ןעֶׁשאוַו אייֵז ןיִראוָו
 3 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דִנּוא
 ָךֶרּוד טאָג ןּופ טאָּבעֶג םאֶד רֵבֹוע ְּךיֹוא רֶהיֵא טְנעֶז סאוָוְראַפ
 4 דָנּוא ןעֶטאָּבעֶג טאָה טאָנ ןיִראָו ?גְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא עֶרייֵא
 ,רעֶטּומ עֶנייֵד דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵד ןעֶרְהֶע טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג
 סיוִועֶנ לאָז רעֶטּומ רעֶדָא רעֶטאָפ טְלעֶׁש םאָו רעֶר דְנּוא
 5 ּוצ ןעֶנאָז טעוֶו םִע רעוֶו ,טְגאָז רֶהיֵא רעֶּבָא :ןעֶּבְראַטְׁש
 אוד סאָז ןֶּבְרֶק ַא זיִא סאָד ,רעֶטּומ רעֶדָא רעֶטאָפ ןייַז

 ןייַז ןעֶרְהֶע טיִנ טעוֶו רֶע ,ןעֶּבאָה הֶאָנַה ריִמ ןּופ טְסְלאָז
 6 טאָּבעֶג סאָד טאָה רֶהיֵא דְנּוא :רעֶטּומ עֶנייֵז רעֶדָא רעֶטאָפ
 7 רֶהיֵא :גְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא עֶרייֵא ְּךְרּוד טְרעֶטְׁשְרעֶצ טאָנ ןּופ
 -עֶנ תֹואיִבְנ ָךייַא ףיֹוא טְכעֶר טיִמ טאָה הָיְעַׁשְי ,רעֶלְכייַה

 ,ביִדְנעֶנאָז ,טְגאָד
 8 רֶעייֵז רעֶּבָא ,ןעֶּפיִל עֶרייֵז טיִמ ְּךיִמ טעֶרְהֶע קְלאָּפ םעֶדיִד;
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 םִע טעֶטְכְריִפ טְסּוְמּוא רעֶּבָא :ריִמ ןּופ טייוו זיִא ץְראַה 9
 עֶטאָּבעֶג ןעֶנעֶז םאִו עֶרְהעֶל עֶכְלאָז טְרְהעֶל דְנּוא ;ָךיִמ
 .(גי'טכ היעשי ;ןעֶשְנעֶמ ןּופ

 אייז ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג ְּךיִז ּוצ טייֵל איִד טאָה רֶע דֵנּוא
 טְמּוק סאו םאָד טיִנ :טעֶהעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוא ּוצ טְרעֶה ,טְגאָזעֶג
 סאָד טרֶעייִנ ,ןייֵרְנּוא ׁשְנעֶמ םעֶד טְכאַמ ןייַרַא ליֹומ ןיִא
 ;ןייֵרְנּוא ׁשְנעֶמ םעֶד טְכאַמ םאָד ליֹומ ןּופ םיֹורַא טְהעֶג סאוָו
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶנעֶז ןאַד
 אייז ןעוֶו םיִׁשּורְּפ איִד זַא אוד טְסייוֵו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 :ןעֶראָועֶגטְלעֶכיֹורְטְׁשעֶנ ןעֶנעֶז טְרעֶהעֶג טְראוָו סאָד ןעֶּבאָה

 ץְנאַלְפ עֶביִלְטיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 טעוֶו טְצְנאַלְפעֶג טיִנ טאָה רעֶמאַפ רעְׁשיִלְמיִה ןייֵמ םאו
 ןעֶנעֶז אייֵז ,ןעֶהעֶג אייֵז טְזאָל :ןעֶרעוֶו טְלעֶצְראוָועֶגְסיֹוא

 רעֶדְניִלְּב ַא ןעוֶו דְנּוא ,עֶדְניִלְּב איִד ןופ רעֶרְהיִפ עֶדְניִלְּב
 ַא ןיִא ןייֵרַא עֶדייֵּב אייֵז ןעֶלאַפ יֹוזַא ,ןעֶדְניִלְּב ַא טְרֶהיִפ
 םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה םֹורְטעֶּפ דְנּוא :ּבּורְנ
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא :לָׁשָמ םאֶד םִנּוא רעֶלְקְרעֶד ,טְנאָזעֶג

 טְהעֶטְׁשְרעֶפ !דְנאַּטְׁשְרעֶפ ןְהֶא ּךיֹוא רֶהיֵא טְנעֶז ,טְגאָז
 ןיִא טְהעֶנ ןייַרַא ליֹומ ןיִא טְהעֶנ סאָו סעֶלַא זַא ,טיִנ רֶהיֵא
 רעֶּבָא ?ןעֶפְראועֶנְסיֹורַא טְסיִמ םוצ טעֶו דְנּוא ,ןייַרַא ָּךיֹוּב
 םעֶד ןּופ טְמּוק םאָד ליֹומ םעֶד ןּופ סיֹורַא טְהעֶג סאוָו סאָד
 ןּופ ןיִראָו :ןייֵרְנּוא ׁשְנעֶמ םעֶד טְכאַמ םאָד דנּוא ,ץֶראַה
 ,ףּואיִנ ,הָחיִצְר ,ןעֶקְנאַדעֶג עֶזייֵּב םיֹורַא ןעֶמּוק ץֶראַה םעֶד
 ןעֶנעֶז םאָד :ןעֶגְנּורעֶּטְסעֶל ,ןעֶבאָז תּודֵע שְלאַפ ,תֹובִנְג תּונְז
 ּוצ רעֶּבָא ,ןייֵרְנּוא ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶכאַמ םאֶח ןעֶכאַז איִד
 טיִנ ׁשְנעֶמ םעֶד טְּכאַמ דְנעֶה עֶנעֶׁשאוַועֶגְנּוא טיִמ ןעֶמֶע
 ;ןייֵרְנּוא
 =עֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאַנעֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא
 ,העז דְנּוא :ןֹודיִצ דְנּוא רֹוצ ןּופ דְנעֶנעֶג רעֶד ּוצ ןעֶמּוק
 ,ןעֶצְנעֶרְנ עֶזיִד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זיִא תיִנֲעַנְּכ ַא איֹורְפ ַא

 רעֶּביִא ְּךיִד םֶראַּבְרעֶד ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה דְנּוא
 רֶהעֶז דְרעוֶו רעֶטְכאָט עֶנייֵמ ,דֵוָד ןּופ ןְהּוז אּוד ,ראַה ,ריִמ
 טיִנ טְראָָו ןייק רֶהיֵא טאָה רֶע רעֶּבָא :דֵׁש ַא ןּופ טְגאָלָּפעֶג
 ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז דְנּוא ,טְרעֶּפטְנֶעעֶג
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 ,קעוֶוַא איִז קיִׁש ,טְגאָזעֶג דנּוא ןעֶטעֶּבעֶב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
  טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא :ָךאָנ םִנּוא טייֵרְׁש איִז ןיִראוָו
 -ךעֶפ איִד ּוצ רעֶסיֹוא טְקיִׁשעֶג טיִנ ןיִּב ָךיִא טְגאָזעֶג דְנּוא
  -עֶג זיִא איִז דְנּוא :לֵאָרְׂשִי זיֹוה םעֶד ןּופ ףאָׁש עֶנעֶריֹול
 ,ראַה ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶמּוק
 ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶּפטְנֶעעֶב טאָה רֶע דְנּוא :ריִמ ףֶלעֶה
 איֵד ןּופ טיֹורְּב סאָד ןעֶמעֶנּוצְקעוֶוַא טְכעֶר טיִנ זיִא םִע
 איִז דְנּוא :ָךעֶלְטְניִה איִד ראָפ ןעֶפְראוַו ּוצ םִע דְנּוא רעֶדְניִק

 איד ןּופ ןעֶסֶע ְּךעֶלְטְניִה איֵד רעֶּבֶא ,ראַה אָי ,טְגאָזעֶג טאָה
 -אַה עֶרייֵז ןּופ ׁשיִט םעֶד ןּופ ּפּורַא ןעֶלאַפ סאו ָּךעֶלקעֶרְּב
 רֶהיֵא ּוצ םאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ַעּוׁשִי טאָה ןאַד :ןעֶר

 ריִד לאָז םִע ,ןעֶּביֹולְג ןייַד זיִא םיֹורְנ ,איֹורְפ ָא ,טְגאָזעֶג
 זיִא רעֶטְכאָט עֶרְהיִא דְנּוא .טְסְליוִו אּוד אי יֹוזַא ןעֶהעֶׁשעֶג
 :הָעַָׁש רעֶנעֶי ןּופ ןעֶראָועֶנ טְלייֵהעֶנ
 זיִא דִנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג רעֶטייוֵו ןעֶטְראָד ןּופ זיִא ַעּוׁשֵי דְנּוא
 גְראַּב םעֶד ףיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,ליִלָנ ןּופ םַי םּוצ ןעֶמּוקעֶג
 :טְצעֶזעֶג רעֶדיִנַא טְראָד ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג ףיֹורַא
 טיִמ ןעֶּבאָה סאו ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז טייֵל ליפ דְנּוא

 עֶליִפ דְנּוא ,עֶמּוטְׁש ,עֶדְניִלְּב ,עֶניִדעֶקְניִה ,עֶמאָל טאַהעֶנ ְּךיִז
 ראָּפ ןעֶפְראָועֶג רעֶדיִנַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,עֶרעֶדְנַא
 טייֵל איד זַאיֹוזַא :טְלייֵהעֶנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,םיִפ עֶנייֵז

 זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 דְנּוא ,דְנּוזעֶג ןעֶנעֶז עֶגיִדעֶקְניִה איִד ,ןעֶדעֶר עֶמּוּטְש איִד
 דְנּוא ,ןעֶהעֶז עֶדְניִלְּב איִד דְנּוא ,םּורַא ןעֶהעֶנ עֶמאָל איִד
 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג םעֶד טְּביֹולעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 -עֶנ דנּוא ןעֶפּורעֶג ְּךיִז ּוצ םיִדיִמְלּת עֶנייֵז טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא

 ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָה ,טייֵל איִד ףיֹוא תֹונָמֲחַר ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָז
 סאו טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג ריִמ טיִמ געֶט אייֵרְד ןיֹוׁש

 ,ןעֶקיִׁשקעוֶוַא ןְרעֶטְכיִנ טיִנ אייֵז ליוִו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶמֶע ּוצ
 דְנּוא :געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶטְכאַמְׁשְרעֶּפ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדָּכ
 ןעֶלאָז ןעֶנאוַו ןּופ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת עֶנייַז
 טייֵל ליפ יֹוזַא טיֹורְּב ליִפ יֹוזַא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶמעֶנ ריִמ
 איד טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִָי דנּוא ?ןעֶכאַמ ּוצ םאַז

 ,ןעֶּביִז ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?רֶהיֵא טאָה טיֹורְּב ליפ
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 איד זַא ןעֶמייֵהעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ְּךעֶלְׁשיִפ עֶכיִלְּטֶע דְנּוא 5
 רֶע דְנּוא :ןעֶצעֶזְרעֶדיִנַא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךיִז ןעֶלאָז טייֵל 6

 טאָה דְנּוא ,ׁשיִפ איִד דְנּוא טיֹורְּב ןעֶּביִז איִד ןעֶמּונעֶג טאָה
 טאָה דִנּוא ,ןעֶכאָרְּבּוצ אייֵז טאָה דְנּוא טְכאַמעֶג הָכָרְּב א
 איד ּוצ םיִדיִמְלַּת איִד דְנּוא ,םיִדיִמְלַּת איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז

 טאַז ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טייֵל 7
 -ךעֶּביִא זיִא סאו ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג

 איֵד דְנּוא :לּופ ּבְרעֶק ןעֶּביִז ָךעֶלקעֶרְּב איִד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶג 8
 ,רעֶנעֶּמ דְנעֶזיֹוט ריִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה םאְו

 טייל איִד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :רעֶדְניִק דְנּוא ןְעיֹורְפ ץּוח 9
 דְנּוא ,ןעֶנְּנאַגעֶגנייֵרַא ףיִׁש ַא ןיִא רֶע זיִא ,טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא
 :ןֵדַנַמ ןּופ ןעֶצְנעֶרְג איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא

 זמ לעטיפאק
 ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םיִקּודַצ דְנּוא םיִׁשּורְּפ איֵד דְנּוא 1

 ,טְגְנאַלְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ דְנּוא ,טְפיִרְּפעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 רֶע רעֶּבָא :לעֶמיִה ןּופ ןעֶכייֵצ ַא ןעֶזייוֵו אייֵז לאָז רֶע זַא 2

 זיִא םִע ןעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה
 רעֶמעוֶו םעֶנְהעֶׁש טעוֶו םִע ,רֶהיֵא טְגאָז ןעֶראוָועֶג דְנעֶבָא

 ,היִרְפ רעֶד ןיִא דְנּוא :םיֹור זיִא לעֶמיִה רעֶד ןיִראוָו ,ןייז 8
 טיֹור זיִא לעֶמיִה רעֶד ןיִראָו ,םֶרּוטְׁש ַא ןייַז טְנייַה טעוֶו םִע

 ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ טְנעֶק רֶהיִא !רעֶלְכייֵה רֶחיִא .ּביִרְט דְנּוא
 איד ןּופ ןעֶכייֵצ איִד רעֶּבָא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶהעֶזְנַא םאֶד

 רוד םעֶטְכעֶלְׁש ַא ?ןעֶהעֶמְׁשְרעֶפ טיִנ רֶהיֵא טְנעֶק ןעֶטייֵצ 4
 ןייק אייֵז טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶכייֵט ַא טֶכּוז תּונְז ןּופ דְנּוא
 ןעֶכייֵצ סאָד רעֶמיֹוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ ןעֶבייֵצ רעֶדְנַא
 -קעוֶוַא זיִא דְנּוא טְזאָלְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא .הָנֹוי ןּופ
 :ןעֶגְנאַגעֶג

 עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת איִד ןעוֶו דְנּוא 8
 -ּוצְטיִמ טיֹורְּב ןעֶסעֶנְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ,םִַי םעֶד ןּופ טייֵז

 דְנּוא ּוצ טְהעֶז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶמעֶנ 6
 :םיקּודַצ דְנּוא םיִׁשּורִּפ איִד ןּופ גייֵטְרֶעיֹוז םעֶד ראָפ ְּךייֵא טיִה

 ריִמ לייוװ זיִא סאָד טְכאַדעֶג ְּךיִז אייֵּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7
 סאָד ַעּוׁשִי דְנּוא :םיֹורְּב ןייק ןעֶמּונעֶנְטיִמ טיִנ ןעֶּבאָה 8

 רֶהיֵא טְקְנעֶד םאוְראַפ ,טְנאועֶג אייֵז וצ טאָה גיִדְנעֶסיוִו
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 טיִנ טאָה רֶהיֵא לייוו ,עֶניִּביֹולְגְנייַלְק רֶהיֵא ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ

 9 טְקְנעֶדעֶג דְנּוא טיִנ ְּךאָנ רֶהיֵא טְהעֶטְׁשְרעֶפ ?םיֹורְּב ןייֵק
 דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט ףְניִפ-איֵד ראַפ טיֹורְּב ףְניִפ איִד טיִנ רֶהיֵא
 10 איִד ְךיֹוא דְנּוא ?ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה רֶהיֵא ּבְרעֶק ליפ איז
 ליִפ איז דְנּוא ,דְנעֶזיֹוט ריִפ איִד ראַפ טיֹורְּב ןעֶּביִז איִד
 11 רֶהיִא טְהעֶטְׁשְרעֶפ איז ?ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה רֶהיֵא ּבְרעֶק
 רֶהיֵא טיֹורְּב ןּופ טעֶרעֶנ טיִנ ְךייֵא ּוצ ּבאָה ְךִיִא זַא טיִנ
 םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ גייֵטְרֶעיֹוו םעֶד ראָפ ןעֶטיִה ְּךייֵא טְלאָז
 19 טאֶה רֶע זַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ןאַד ?םיִקּודַצ דְנּוא

 ,טיֹורְּב ןּופ גייֵטְרֶעיֹוז םעֶד ראָפ ןעֶמיִה ְּךיִז ןעֶסייֵהעֶג טיִנ אייֵז
 ;םיִקּודַצ דְנּוא םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ עֶרְהעֶל איִד ראָפ טְרֶעייֵנ
 13 אָירְסיִק ןּופ דְנעֶגעֶג רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ויִא ַעּוׁשִי ןעוֶו דְנּוא
 -עֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶג םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ,םֹוּפיִליִפ
 14 דְנּוא ?זיִא םָדָאדְןִּב רעֶד זַא ןעֶׁשְנעֶמ איד ןעֶבאָז רעוֶו ,טְגאָז

 דְנּוא ;לֵּבַטְמַה ןֶנָחֹוי ,ןעֶנאָז עֶכיִלְטֶע ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 ןּופ רעֶנייֵא רעֶדָא ,הָיִמְרִי ,עֶרעֶדְנַא דְנּוא ;ּוהָיַלַא ,עֶרעֶדְנַא
 18 רֶהיֵא טְגאָז רעוֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע :םיִאיִבְנ איִד
 16 דָנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש דְנּוא ? ןיִּב ְךיִא זַא
 -עֶּבעֶל םעֶד ןּופ ןְהּוז רעֶד ,ַחיִׁשָמ רעֶד טְסיִּב אּוד ,טְגאָזעֶג
 17 ּוצ טאָה דֵנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :טאָנ ןעֶגיִד
 ןיִראָו ; הָנֹוי רֵּב ןֹועְמִׁש אּוד טְסיִּב טְשְנעֶּבעֶג ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 טְרֶעייֵג ,טְקעֶלְּפטְנַא טיִנ ריִד סאָד ןעֶּבאָה טּולְּב דְנּוא ׁשייֵלְפ
 18 זַא ריִד גאָז ְּךיִא דְנּוא :לעֶמיִה םיִא זיִא סאָו רעֶטאָפ ןיימ
 ָךיִא לעוו ןעֶזְלעֶפ ןעֶזיִד ףיֹוא דְנּוא ,םֹורְמעֶּמ טְסיִּב אּוד
 -עֶו לֹואְׁש ןּופ ןעֶריִהְט איִד דְנּוא ;ןֶעיֹוּב עֶדְנייֵמעֶג עֶנייַמ
 19 םעֶד ןעֶּבעֶג ריִד לעוֶו ָךיִא :ןעֶגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא טיִנ איִז ןעֶל
 טְסעוֶו אוד סאו דְנּוא ;םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םעֶד ןּופ לעֶסיֵלְׁש
 ,לעֶמיִה םיִא ןעֶדְנּוּבעֶג ןייַז טעוֶו ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא .ןעֶדְניִּב
 ןייַז טעוֶו ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶכאַמְזיֹול טְסעוֶו אּוד סאוָו דְנֹּזַא
 20 םיִדיִמְלַּת איִּד רֶע טאָה ןאַד :לעֶמיִה םיִא טְכאַמעֶגְזיֹול

 זיִא רֶע זַא ,ןעֶגאָז טיִנ םעֶנייֵק ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטאָּבְרעֶפ
 :ַחיִׁשָמ רעֶד
 21 םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ַעּוׁשִי טאָה ןָא לאָמְסְנעֶד ןּופ
 ןעֶדייֵל ליִפ דְנּוא ,םִיָלָׁשּורְי ןייק ןעֶהעֶנ זּומ רֶע זַא ,ןעֶזייוֵו ּוצ
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 דְנּוא ,םיִרְפֹוס דְנּוא םיִנֵהֹּכ עֶמְׁשְרֶע ּדְנּוא ,עֶטְצְלֶע איִד ןּופ
 -יֵרְד םעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא דְנּוא ,ןעֶרעֶו טעֶגְּרַהעֶג זּומ

 -עֶגְנָא רְנּוא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה םֹורְטעֶּפ דְנּוא :גאָט ןעֶמ 2
 סאָד !ראַה הָליִלָח ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןֶעייֵרְׁשּוצְנֶא םֶהיֵא ןעֶּביֹוה

 טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶהעֶׁשעֶג טיִנ ריִד לאָז 2
 ,ןָמֶׂש ,ריִמ רעֶטְניִה העָנ ,טְנאָזעֶג םֹורְמעֶּפ וצ טאָה דְנּוא
 טיִנ טְסְנייֵמ אּוד ןעֶד ,ריִמ וצ גְנּולְכיֹורְּטְש ַא טְסיִּב אוד

 טאָה ןאַד :ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןּופ איִד טְרְעייֵנ ,ןעֶכאַז םעֶטאָג 4
 -ְבאָנ ריִמ ליוִװ סֶע רעוֶו ,םיִריִמְלַּת עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג ַעּוׁשִי

 ןייַז דְנּוא ,ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ טְסְּבְלעֶז ְּךיִז לאָז רעֶד ,ןעֶנְלאָפ
 סֶע רעוֶו ןיִראָו :ןעֶגְלאָפְכאָנ ריִמ דְנּוא ןעֶמעֶנְפיֹוא ץייֵרק 5

 דְנּוא ;ןעֶריִלְרעֶפ איִז טעוֶו רעֶד ,ןעֶטעֶר עֶלעֶז עֶנייֵז לי
 ,ןעֶגעוֶו טעֶנייֵמ ןּופ ןעֶריִלְרעֶפ עֶלעֶז עֶנייַז טעוֶו םִע רעֶו

 -ָנעֶמ םעֶד םִע טעֶו סאו ןיִראָו :ןעֶניִּפעֶג איִז טעוֶו רעֶד 26/

 ,טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד ןעֶניוִועֶג לאָז רֶע ןעוֶו ,ןעֶפְלעֶה ןעֶׁש
 ַא טעוֶו סאָו רעֶדָא ?עֶלעֶז עֶנייֵז ןעֶריִלְרעֶפ טעוֶו דְנּוא

 טעוֶו םָדָא-ְןִּב רעֶד ןיִראָו ?עֶלעֶז עֶנייֵז םוא ןעֶּבעֶג ׁשְנעֶמ 7

 עֶנייֵז טיִמ רעֶמאָפ ןייז ןּופ טייקְכיִלְרעֶה איִד ןיִא ןעֶמּוק
 ְךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶלאָצעֶּב רֶע טעֶו ןאַד דְנּוא ;םיִכָאְלַמ

 סאָו עֶניִנייֵא ןעֶנעֶז םִע ,ּךייֵא ְּךיִא נאָז תֶמֲאְּב קְרעוֶו עֶנייֵז 8
 ויִּב ,ןעֶכּוזְרעֶפ טיִנ טיֹוט םעֶד ןעֶלעוֶו סאו אָד ןעֶהעֶטְׁש

 :ָךייֵרְגיִנעֶק ןייז ןיִא ןעֶמּוק םֶדָאְוִּב םעֶד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז
 זי לעטיפאק

 דְנּוא ,םֹורְטעֶּפ ןעֶמּונעֶג ַעּוׁשִי טאָה געֶט םֵקעֶז ְּךאָנ רְנּוא 1
 -עֶנְפיֹורַא אייֵז טאָה דְנּוא ,ןֶנֲחֹוי רעֶדּורְּב ןייַז דְנּוא ,בֹקֵעַי

 זיִא רֶע דְנּוא :ןייֵלַא ְּךיִז אייֵּב גְראַּב ןעֶכיֹוה ַא ףיֹוא טְכאַרְּב 2
 -עֶנ טאָה םיִנָּפ ןייז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְרעֶדְנֶעֶרעֶפ אייֵז ראָפ
 םייו ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז רעדייֵלְק עֶנייז דְנּוא ,ןּוז איִד איז טְנייֵׁש
 ְךיִז ןעֶּבאָה ּוהָיִלַא דְנּוא הֶׁשֹמ ,העָז דְנּוא :טְכיֵל סאָד איו 3
 דְנּוא :טעֶרעֶנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶזיוִועֶּב םֶהיֵא ּוצ 4

 ,ראַה .ַעּוׁשִי ּוצ טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה םֹורְמעֶּפ
 לעוֶו ,טְסְליוִו אּוד ּביֹוא ;ןייז ּוצ אָד סְנּוא ראַפ םּוג זיִא םִע
 רֶנּוא ,ריִד ראַפ םֶנייֵא ,ןעֶטְלעֶצעֶג אייֵרְד ןעֶכאַמ אָד ְּךיִא
 טאָה רֶע לייוֵװ :ּוהָיַלַא ראַפ סְנייֵא דְנּוא ,הָׂשֹמ ראַפ םִנייֵא 8
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 ,טְקעֶדעֶּב ןעֶקְלאָָו רעֶניִטְכיִל ַא אייֵז טאָה ,העָז ,טעֶרעֶג ְךאָנ
 זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג ןעֶקְלאוָו םעֶד םיֹוא טאָה לֹוק ַא ,העָז דְנּוא
 ,ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ּבאָה ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו ןיִא ןְהּוז רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ
 6 םאָד ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶו דְנּוא :ּוצ םֶהיֵא טְרעֶה
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶלאַפעֶג םיִנָּפ רֶעייֵז ףיֹוא אייֵז ןעֶנעֶז ,טְרעֶהעֶנ
 7 ,ןעֶמּוקעֶג אייֵז ּוצ זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶטְכְראַָפעֶנ רֶהעֶז ְךיִז
 ףיֹוא טְהעֶמְׁש ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרְהיֵרעֶגְנָא אייֵז טאָה דְנּוא
 8 -יֹוא עֶרייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טיִנ ְּךייַא טְכְראָפ דְנּוא
 ץּוח ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םעֶנייֵק אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶג
 :ןייֵלַא ַעּוׁשַי
 9 ,גְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַנעֶגְרעֶטְנּורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 םעֶנייֵק טְלאָז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶמאָּבעֶג ַעּוׁשִי אייֵז טאָה
 טעוֶו םֶדָאְוִּב רעֶד זיִּב ,גְנּונייֵׁשְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶנאָז טיִנ
 10 ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד דְנּוא :םיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶהעֶּטְׁשְפיֹוא
 םיִרָפֹוס איד ןעֶנאָז סאוָוְראַפ ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא
 11 טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶמּוק טְשְרֶעּוצ זּומ ּוהָיַלַא זַא
 -ּוצ םעֶלַא טעוֶו דְנּוא תֶמֶאְּב טְמּוק ּוהָיַלַא ,טְנאָזעֶג דְנּוא
 12 ןיֹוׁש זיִא ּוהָיָלֲא זַא ;ְּךייֵא גאָז ְּךיִא רעֶּבָא :ןעֶכאַמ טְכעֶר
 טְרֶעייֵנ ,טְנעֶקְרעֶד טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 יֹוזַא .טְלאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָו ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה
 13 איִד ןעֶּבאָה ןאַד :ןעֶדייֵל אייֵז ןּופ ְּךיֹוא םָדָאְזִּב רעֶד טעוֶו
 ןעֶנעוֶו טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע זַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ םיִדיֵמְלַּת
 ;לֵּבַטְמַה ןֶנֲחֹוי
 14 ןאַמ ַא זיִא יֹוזַא ,טייֵל איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 דְנּוא טיִנְקעֶּב םֶהיֵא ראָפ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ
 15 ןיִראו ,ןְהּוז ןייֵמ רעֶּביִא ְּךיִד םעֶראַּבְרעֶד ,ראַה :טְנאָזעֶנ
 טָפָא טְלאַפ רֶע ןיִראוָו ,רֶהעֶז טעֶדייֵל דְנּוא עֶנּוׁשְמ זיִא רֶע
 16 ְָּךיִא דְנּוא :ןייַרַא רעֶסאַַו ןיִא טְפָא דְנּוא ןייַרַא רֶעייַּפ ןיִא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִדיִמְלַּת עֶנייַד ּוצ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּבאָה
 17 טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶלייֵה טְנאָקעֶג טיִנ םֶהיֵא
 םעֶטְרְהעֶקְרעֶפ דְנּוא םעֶניִּביֹולְגְנּוא רֶהיֵא ָא ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 לעוֶו גְנאַל איו ?ןייַז ְּךייֵא אייֵּב ּדיִא לעוֶו גְנאַל איז ,רֹוד

 :ריִמ ּוצ רעֶהַא םֶהיֵא טְגְנעֶרְּב ?ןעֶטְלאַהְסיֹוא ְּךייִא טיִמ ךיִא
 18 ןּופ זיא רֶׁש רעֶד דְנּוא ,ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה ַעּוׁשֵי דְנּוא
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 : חי זי היתמ
 ןעֶראָועֶג דְנּוזעֶנ זיִא גְנּוי רעֶד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶנעֶז ןאַד :הָעָׁש רעֶנעֶי ןּופ
 םאווְראַפ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןיילַא ְךיִז אייֵּב ַעּוׁשִי
 רֶע דִנּוא ?ןעֶּביִיְרְטְסיֹורַא טְנאָקעֶג טיִנ םֶהיֵא ריִמ ןעֶּבאָה
 ןיִראָו ;גְנּוּביֹולְגְנּוא עֶרייֵא ןעֶנעוֶו טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה
 איו ןעֶּביֹולְג ןעֶּבאָה טְלאָז רֶהיֵא ןעוֶו ָךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֲאָּב
 אייז ,גְראַּב ןעֶזיִד ּוצ ןעֶנאָז רֶהיִא טעוֶו יֹוזַא ,ןְראָקְפְנעֶד ַא
 טְקירעֶגְקעוֶוַא רֶע טעֶו יֹוזַא ;טְראָד ריִה ןּופ טְקירעֶגְקעֶוַא
 :ןייַז ְּךיִלְנעֶמְנּוא טיִנ ְךייֵא טעוֶ ְּךאַז ןייק דְנּוא ;ןעֶרעוֶו
 טְרֶעייַנ סיֹורַא טְׁשְרעֶדְנַא טיִנ טְהעֶנ טְרַא רעֶזיִד רעֶּבָאנ
 ;(ןעֶטְסאַפ דְנּוא טעֶּבעֶג ָּךְרּוד
 ַעּוׁשִי טאָה ,ליִלָב ןיִא ןעֶמּוקעֶגְקיִרּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 -עז טְרעֶפיִלעֶגְרעֶּביִא טעוֶו םָדָא-ְוֶּב רעֶד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 םֶהיֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא :ןעֶשְנעֶמ ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא ןעֶר
 רעֶדיוו רֶע טעוֶו גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶנעֶנְרַה
 ;ןעֶזעוֶועֶג גיִריֹורְמ רֶהעֶז ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶהעֶטְשְפיֹוא

 איד ןעֶנעֶז ,םּוחָנ רֵפְּכ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייז ןעוֶו דְנּוא
 ,םֹורְמעֶּפ ּוצ ןעֶמּוקעֶג לֵקֶׁש ןעֶּבְלאַה םעֶד ּפָא ןעֶמעֶנ םאוָו
 ןעֶּבְלאַה םעֶד טיִנ יִּבַר רֶעייֵא טְלאָצ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא
 זיֹוה םיִא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,אָי טְנאָזעֶג טאָה רֶע ?לֵקִׁש
 -עֶנ טְׁשְרֶעּוצ םֶהיֵא ּוצ ַעּוׁשִי טאָה ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא
 איד ןעֶמעֶנ ןעֶמעוֶו ןּופ ?ןֹועְמִׁש ,אּוד טְסקְנעֶד איוו ,טְנאָז

 דְניֵק עֶרייַז ןּופ ,רֶעייֵטְׁש רעֶדָא זְניִצ דְרֶע רעֶד ןּופ עֶגיִנעֶק
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?עֶדְמעֶרְפ ןּופ רעֶדָא רעֶד
 םּורְד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּזצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ;עֶדְמעֶרְפ ןּופ
 טיִנ אייֵז ןעֶלאָז ריִמ זַא רעֶּבָא :אייֵרְפ ןְהיִז איִד ןעֶנעֶז
 ןייֵא ףְראוַו דְנּוא םַי םּוצ העָנ יֹוזַא ,ןעֶכאַמ ןעֶלְביֹורְּטְׁש
 -ַםיֹורַא ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ טעֶוֶו סאוָו ׁשיִפ םעֶד םעֶנ דְנּוא ,לעֶנְנַא
 יֹוזַא ,ליֹומ ןייַז ןעֶּכאַמְפיֹוא טְסעוֶו אּוד ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶמּוק
 ּןַצ םֶע ּביִג דְנּוא ,סאָד םעֶנ ;ַעַּבִּמַמ ַא ןעֶניִפעֶג אּוד טְסעוֶו
 :ריִד ראַפ דְנּוא ריִמ ראַפ אייֵז

 חי לעטיפאק
 ַעּוׁשֵי ּוצ ןעֶמּוקעֶג םיִדיִמְלִּת איד ןעֶנעֶז טייֵצ רעֶנעֶי ןיִא
 תּוכְלַמ םיִא רעֶסֶעֶרְנ ןעֶד זיִא רעוֶו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא



 51 חי היתמ

 9 ,דְניֵק ןיילק ַא ןעֶפּורעֶג ְךיִז ּוצ טאָה ַעּוׁשי דְנּוא ?םִיַמְׁשַה
 8 ,טְגאָזעֶג דְנּוא :ןעֶטיִמ ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא

 -העֶקעֶּב טיִנ ךייַא טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו זַא ָךייַא ךיִא גאָז .תָמָאָּב
 רֶהיֵא טעוֶו ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק איז יֹוזַא ןייַז טעוֶו דְנּוא ןעֶר
 4 ְּךיִז טעוֶו םֶע רעוֶו :םִיַמְׁשַה תּוּכְלַמ םיִא ןעֶמּוקְנייַרַא .םִיַנ
 רעֶד זיִא רעֶד ,דְניֵק עֶנייֵלְק סאָד איז ..יֹוזַא ןעֶניִרעֶדיִנְרֶע
 5 -ָפיֹוא טעוֶו סֶע רעוֶו דְנּוא :טִיַמָּׁשַה תֹּוכְלַמ םיִא רעֶרעֶסעֶרְג

 :ףיֹוא ְּךיִמ טְמעֶנ רעֶד ,ןעֶמאָנ ןיימ ןיִא דְניֵק ןיילק ַא ןעֶמעֶנ
 6 עֶנייַלְק עֶזיִד ןּופ םעֶנייֵא ןעֶלְביֹורְטְׁש טעוֶו םִע רעוֶו רעֶּבָא
 ַא זַא רעֶסעֶּב םֶהיֵא ראַפ זיִא יֹוזַא ,ריִמ ןָא ןעֶּביֹולְג םאוו
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶנְנאָהעֶג זְלאַה ייַז ףיֹוא לאָז  ןייטְׁשִלְהיִמ
 :םִי םעֶד ןּופ םעֶנעֶפיִט רעֶד ןיִא ןעֶרעֶו ןעֶקְנּורְמְרעֶד לאָז רֶע
 7 םֶע ןיִראוָו !ןעֶבְנּולְכיֹורְּטְׁש ןעֶנעוֶו ןּופ טְלעוֶו רעֶד ּוצ העוָו
 םּוצ העוְו רעֶּבָא ,ןעֶמּוק ןעֶזּומ ןעֶגְנּולְכיֹורְטְׁש זַא גיִטיינ זיִא
 8 ןעוֶו דְנּוֲא !טְמּוק גְנּולְכיֹורְטְׁש איִד ןעֶמעוֶו -ְָךְרּוד ׁשְנעֶמ

 קאַה ,ןעֶלְכיֹורְטְׁש ְּךיִד טְכאַמ םופ ןייַד רעֶדָא דְנאַה עֶנייַד
 ראַפ םּוג זיִא םִע ,ריִד ןּופ קעוֶוַא איִז ףְראַַו דְנּוא ּפָא איִז
 רעֶדיִיַא ,םאֶל רעֶדַא גיִדעֶקְניִה ןעֶהעֶגּוצייֵרַא ןעֶּבעֶל םיִא ריַד
 -ָניִיַרַא םיִּפ אייוַוְצ רעֶדָא דְנעֶה אייוַוְצ ןעֶּבאָה טְסְלאָז אוד

 9 ןייַד ןעוֶו דְנּוא :רֶעייַפ ןעֶניִּבֶע םיִא ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶּפְראָָועֶג
 ףָראַוו דְנּוא סיֹוא םִע םייַר ,ןעֶלְכיֹורְמְׁש ְּךיִד טְכאַמ גיֹוא

 ןעֶּבעֶל םיִא ריִד רַאַפ טּונ זיִא םִע ;ריִד ןּופ קעוֶוַא םָע
 ןעֶּבאָה טְסְלאָז אּוד רעֶדייֵא ,גיֹוא ןייֵא טיִמ ןעֶהעֶגּוצְניירַא

 :םָנֵהיֵגְןעֶגיִרעייֵפ םיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּפְראועֶגְנייַרַא ןעֶגיֹוא אייוַוְצ
 10 עֶזיִד ןּופ םֶנייַא ןעֶטְכַאְרעֶפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ךייַא טיִה
 -יֵה םיִא םיִכָאְלַמ עֶרייֵז זַא ;ְּךייֵא גאָז ָּךיִא ןיִראָו ;עֶנייַלְק

 זיִא םאָו רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ םיִנָּפ םאָד רעֶמִיַא ןעֶהעֶז .לעֶמ
 1 ן ןעֶטעֶר ּוצ ןעֶמּוקעֶנ זיִא םָדֶא-ְןֶּב רעֶד ןיִראָו) :לעֶמִיִה םיִא
 1 2 ַא ןעֶו ?ָךייַא ְךיִז טְּכאַד סאָו :(ןעֶריֹולְרעֶפ זיִא סאָָו סאָד
 ןּופ םֶנייֵא דְנּוא ,ףאָׁש טְרעֶדְנּוה ןעֶּבאָה טעוֶו ׁשְנעֶמ

 איד ןעֶזאָלְרעֶּביִא ּטיִנ ןעֶד רֶע טעֶֶו ,ְּךיִז טְריִלְרעֶפ איִיַז
 ןעֶהעֶגְקעוֶוַא טעוֶו דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ףיֹוא גיִצְניינ דְנּוא ןייַנ
 13 ָּךיִז טְפעֶרְט סֶע ןעוֶו דְנּוא ?עֶנעֶריֹולְרעֶפ םאָד ןעֶכּוז דְנּוא
 ְךיִז טייֵרְפ רֶע זַא ;ָךייַא ָּךיִא נאָז תָמָאָּב ,םִע טְניִפעֶג רֶע זַא
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 שז ןיפ

 חי היתמ
 םאָו גיִצְנייַנ דְנּוא ןייֵנ איִד רעֶּביִא איו ,םעֶד רעֶּביִא רֶהעֶמ
 רעֶד טיִנ םֶע זיִא יֹוזַא :ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ ןעֶנעֶז
 םֶנייֵא זַא לעֶמיִה םיִא זיִא םאֶו רעֶטאָפ רֶעייֵא ןּופ ןעֶליוִז
 :ןעֶרעֶֶו ןע ָךיֹולְרעֶפ לאָז עֶנייֵלְק עֶזיִד ןּופ

 העָנ ,ריִד ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג טאָה רעֶדּורְּב ןייֵד ןעוֶו דְנּוא
 ןעוֶו ;ןייֵלַא םֶהיֵא דְנּוא ריִד ןעֶׁשיוִוְצ םֶהיֵא ףאָרְטְש דְנּוא
 -עֶג רעֶדּורְּב ןייַד אוד טְסאָה יֹוזַא ,ןעֶרעֶהּוצ ָּךיִד טעוֶו רֶע
 טיִמ םעֶנ ,ןעֶרעֶהּוצ טיִנ ְּךיִד טעוֶו רֶע ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶנואוָו
 ןּופ ליֹומ םעֶד ְךְרּוד זַא ,אייוִוַצ רעֶדָא םעֶנייֵא ָּךאָנ ריִד
 טְגיִמעֶטְׁשעֶּב ְּךאַז עֶרעֶי לאָז תּודֵע אייֵרְד רעֶדָא אייוַוְצ
 םִע גאָז ןעֶרעֶהּוצ טיִנ אייֵז טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעוֶו
 ָךיֹוא הָלִהְק רעֶד ּוצ טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא ;הָלֵהְק רעֶד ּוצ
 יֹוג ַא איז יֹוזַא ןייַז ריִד אייֵּב רֶע לאָז יֹוזַא ,ןעֶרעֶהּוצ םיִנ

 ְךייֵא ְּךיִא נאָז תָמֶאָּב :רעֶמעֶגְנייֵאְרֶעייֵמְׁש ַא איוו דְנּוא
 ןייַז טעוֶו דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶדְניִּב טעוֶו רֶהיֵא סאָו סאָד
 -ךיֹול טעוֶו רֶהיֵא סאוָו םאָד דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶדְנּוּבעֶנ
 :לעֶמיִה םיִא טְכאַמעֶגְזיֹול ןייַז טעוֶו דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶכאַמ

 ןעֶלעוֶו ָךייַא ןּופ אייוַוְצ ןעוֶו ;ּךייֵא ָּךיִא גאָז רעֶדיוִו תֶמאְּב
 אייֵז סאו ְּךאַז עֶדעֶי רעֶּביִא דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶרעוֶו גיִנייֵא
 ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶג אייֵז ראַפ םִע טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶטעֶּב ןעֶלעוֶו
 אייוֵוְצ ּואוְו ןיִראָו :לעֶמיִה םיִא זיִא סאָו רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ
 ְךיִא ןיִּב אָד ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶמאַזּוצ ןעֶמּוק אייֵרְד רעֶדָא
 :ןעֶטיִמ ןיִא
 ,טְנאָזעֶג טאָה דנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ םֹורְמעֶּפמ זיִא ןאַד
 ,ןעֶניִדְניִז ריִמ ןעֶגעֶק רעֶדּורְּב ןייֵמ לאָז לאָמ ליִפ איו ,ראַה
 דְנּוא ?לאָמ ןעֶּביִז זיִּב ?ןעֶּבעֶנרעֶפ םֶהיֵא לאָז ְּךיִא דְנּוא
 ןעֶּביִז זיִּב טיִנ ריִד גאָז ְךיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי
 סאָד זיִא םּורְד :ןעֶּביִז לאָמ גיִצְּביִז זיִּב טְרֶעייֵנ ,לאָמ
 טְלאָועֶג טאָה סאו ,גיִנעֶק ַא ּוצ ְךייֵלְנ םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ
 טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ ןעֶמעֶנ גְנּונְכעֶר
 לַעַּב ַא טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶמ טאָה ,ןעֶנְכעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 רֶע ןעוֶו דְנּוא :רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ןּופ בֹוח
 ראַה ןייֵז םֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,ןעֶלאָצעֶּב ּוצ טאַהעֶנ טיִנ טאָה
 ךְנּוא ,רעֶדְניִק דְנּוא ּבייוו ןייַז דְנּוא ,ןעֶפיֹוקְראַפ ןעֶסייֵהעֶג
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 26 רעֶד :ןעֶלאָצעֶּב ּוצ דְנּוא טאַהעֶג טאָה רֶע סאו םעֶלַא
 םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה דנּוא ,ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא זיִא טְכעֶנְק
 דְנּוא ,ריִמ טיִמ דְלּודעֶג ּבאָה ,ראַה טְגאָזעֶג דְנּוא ,טקִיִּבעֶג
 97 ןעֶזיִד ןּופ ראַה רעֶד דְנּוא :ןעֶלאָצעֶּב םעֶלַא ריִד לעוֶז ְךיִא
 טייֵרְפעֶּב םֶהיֵא טאָה דְנּוא טאַהעֶג תֹונָמֲחַר טאָה טְכעֶנְק
 98 רעֶנעֶי איוִו דְנּוא :ןעֶּבעֶגְרעֶפ בֹוח םעֶד םֶהיִא טאָה דְנּוא
 ןּופ םעֶנייֵא ןעֶניִפעֶג רֶע טאָה ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא טְבעֶנְק
 טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶועֶג גיִדְלּוש םֶהיֵא זיִא סאוָז ,טְכעֶנְק-טיִמ איד
 דְנּוא זְלאַה םייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ;ןעְׁשאֶרְג
 99 זיִא יֹוזַא :בֹוח םעֶד ריִמ לאָצעֶּב טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םאָה
 םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג םיִפ עֶנייֵז ראַפ טְכעֶנְקְטיִמ-רעֶד
 ָךיִא דְנּוא ,ריִמ טיִמ דָלּודעֶנ ּבאָה ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶב
 30 ,טְלאָועֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶלאָצעֶּב םעֶלַא ריִד לעֶוֶו

 -ָנייֵרַא םיִנְנְנעֶפעֶג םיִא םֶהיִא טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא דֶנּוא
 31 ןעֶו דְנּוא :בֹוח םעֶד ןעֶלאָצעֶּב טעוֶו רֶע ויִּב ,ןעֶפְראָָועֶג
 ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע סאו ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה טְבעֶנק-טיִמ איד
 -עֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶראועֶג טְּביִרְמעֶּב רֶהעֶז אייֵז ןעֶנעֶז
 םִע סאוָז םעֶלַא טְלייֵצְרעֶד ראַה רֶעייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוק
 39 דנּוא ,ןעֶפּורעֶג ראַה ןייַז םֶהיֵא טאָה ןאַד :ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא
 ּבאָה ְּךיִא ,טְכעֶנְק רעֶטְכעֶלְׁש אּוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 -עֶנ ְּךיִמ טְסאָה אּוד לייוו בֹוח ןעֶצְנאַנ םעֶד ןעֶּבעֶנְרעֶפ ריִד
 38 טיִמ ןעֶּבאָה תֹונָמֲחַר טְלאָזעֶג ְּךיֹוא טיִנ אּוד טְסאָה : ןעֶטעֶּב
 -עֶג תֹונָמֲחַר ריִד ףיֹוא ּבאָה ְָּךיִא איו יֹוזַא ,טְכעֶנְקְטיִמ ןייד
 84 םטאָה דִנּוא ,ןעֶראָועֶג םַעַּכ ןיִא זיִא ּראֵה ןייַז דְנּוא ?טאַה
 םעֶלַא טעוֶו רֶע ויִּב ,רעֶניִנייֵּפ איִד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא
 38 טעֶז יֹוזַא :ןעֶזעוֶועֶג גיִדְלּוׁש םֶהיֵא זיִא רֶע סאו ןעֶלאָצעֶּב
 רֶהיֵא ןעֶו ;ְּךייֵא ּוצ ןּוהְט ְּךיֹוא רעֶטאָּפ רעְׁשיִלְמיִה ןייֵמ
 ןעֶצְרעֶה ןעֶרייֵא ןּופ רעֶדּורְּב ןייַז רעֶכיִלְמיִא טיִנ טעוֶ

 :ןעֶּבעֶנְרעֶפ
 טי לעטיפאק

 1 עֶזיִד טְניִדְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג ויִא סֶע דְנּוא
 -עֶנ זיִא דְנּוא ,ליִלָג ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא רֶע זיִא ,רעֶטְרעוֶו
 עֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ,הָדּוהְי ןּופ ןעֶצְנעֶרְנ איד ןיִא ןעֶמּוק

 2 ;ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ םֶהיֵא ןעֶנעֶז טייל ליִפ דְנּוא :ןֵדַרָי טיי
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 :טְלייֵהעֶג טְראָד אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶּבאָה רְנּוא ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םיִׁשּורְּפ איִד דְנּוא 2

 ןעֶרייֵׁש ּבייװ ַא ןעֶמ געֶמ ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְפיִרְּפעֶג םֶהיֵא
 -עֶנ דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ְּךאַז עֶדעֶי ןעֶנעוֶו 4

 טאָה רעֶכְלעוֶו רעֶד זַא ,טְנייֵלעֶג טיִנ ןעֶד רֶהיֵא טאָה טְגאָז
 הָבֵקְנ דְנּוא רָכָז אייֵז טאָה ,גְנאַפְנָא ןופ ןעֶפאַׁשעֶּב אייֵז

 ׁשְנעֶמ ַא לאָז ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא :ןעֶפאַׁשעֶּב 8
 ְךיִז לאָז דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא רעֶמאָפ ןייַז ןעֶזאָלְרעֶפ
 ּוצ ןייַז ןעֶלאָז אייוְצ איִד דְנּוא ,ּבייוו ןייַז ןָא ןעֶטְפעֶהעֶּב

 -ייֵנ ,אייוֵוְצ רֶהעֶמ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶד יֹוזַא ?ׁשייֵלְפ ןייֵא 6
 -ייֵאְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ טאָה טאָנ םאָו םּורְד ,ׁשייֵלְפ ןייֵא טְרֶע

 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז :ןעֶדייֵׁשּוצ טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק לאָז סאָד ,טְגיִנ 7
 ןעֶמ זַא ןעֶטאָּבעֶג הָׁשֹמ ןעֶד טאָה סאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא

 ּוצ טאָה רֶע ?ןעֶדייֵׁש איִז דְנּוא ןעֶּבעֶג טֶנ ַא רהיֵא לאָז 8
 הָשֹמ טאָה טייקְניִצְראַהטְראַה עִֶעייֵא ןעֶנעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז
 ןּופ רעֶּבָא ;ןעֶדייֵׁש ּוצ רעֶּבייוַו עֶרייֵא טְּביֹולְרעֶד ְךייִא

 ,ךייַא גאָז ְּךיִא דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא טיִנ סֶע זיִא גְנאַפְנָא 9
 דְנּוא ,תּונְז ןעֶגעוֶו ץּוח ןעֶדייֵׁש ּבייוו ןייַז טעוֶו םִע רעֶו זַא
 סאוָו רעֶד דְנּוא ;הָנֵזְמ זיִא רעֶד ןעֶמעֶנ עֶרעֶדְנַאעֶנייֵא

 ּוצ ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז :הֶנֵזְמ זיִא הֶׁשּורְג איִד טְמעֶנ 0
 דְנּוא ןאַמ ןעֶשיוִוְצ יֹוזַא זיִא ְּךאַז איִד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא

 רֶע דְנּוא :ןעֶּבאָה ּוצ הָנּותַח טּונ טיִנ סֶע ויִא יֹוזַא ,ּבייו 1
 ,ןעֶמעֶגְנָא טְראוָו םאָד ןעֶנעֶק עֶלַא טיִנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה

 ןעֶנעֶז םִע ןיִראָו :ןעֶּבעֶגעֶג זיִא םִע ןעֶמעוֶו ּוצ איִד רעֶסיֹוא 2
 ןּופ ןעֶריֹוּבעֶג יֹוזַא ןעֶנעֶז סאָו ,עֶנעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶנאַהְרעֶפ
 -יֵנְׁשְרעֶפ ןעֶנאַהְרעֶפ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא ,ּבייֵל םִרעֶטּומ רֶעייֵז
 .ןעֶׁשְנעֶמ אייֵּב ןעֶראָועֶג ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז סאָו ,עֶנעֶט
 ְךיִז ןעֶּבאָה סאו ,עֶנעֶטיִנְׁשְרעֶפ ןעֶנאַהְרעֶפ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא
 םָע רעוֶו ,םִיַמָׁשַה תּוכְלַמ םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ טְסְּבְלעֶז
 :ןעֶמעֶנְנָא רֶע זאָל ןעֶמעֶנְנָא םאָד ןעֶק

 רֶע יִדְּכ רעֶדְניִק עֶנייֵלְק טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶמ טאָה ןאַד 8
 איִד דנוא ,ןעֶטעֶּב רְנּוא ןעֶנעֶל אייֵז ףיֹוא דְנעֶה איִד לאָז

 -עֶג טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ןֶעירְׁשעֶגְנָא אייז ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת 4
 ּוצ טיִנ אייֵז טיִּבְרעֶפ דְנּוא ְּךעֶלְרעֶדְניִק איִד טְזאָל ,טְגאָז
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 :םִיַמָשַה תּוכְלַמ סאָד זיִא עֶבְלאָז ןּופ ןיִראוָו ןעֶמּוק ּוצ ריִמ
 15 ןּופ זיִא דְנּוא ,טְנעֶלעֶב אייֵז ףיֹוא דְנעֶה איִד טאָה רֶע דְנּוא

 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד
 16 -עֶנ טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ זיִא רעֶנייֵא ,העָז דְנּוא
 ךיִא יִדְּכ ןּוהְט ְּךיִא לאָז םעֶטּוג ַא ראַפ סאוָו רעֶרְהעֶל ,טְנאָז
 . 17 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶּבעֶל סעֶניִּבֶע ןעֶמּוקעֶּב לאָז
 ?עֶטּונ סאָד ןעֶנעוֶו ְּךיִמ אּוד טְסְנעֶרְפ סאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג
 -עֶל םיִא טְסְליוִו אּוד ןעוֶו רעֶּבָא ;רעֶטּונ רעֶד זיִא רעֶנייֵא
 18 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :תֹוצִמ איִד טיִה יֹוזַא ןעֶמּוקְנייַרַא ןעֶּב
 אּוד ,טְנאָזעֶג טאָה ַעוׂשֵי דְנּוא !עֶכְלעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 טְסְלאָז אּוד ,ןייַז הֶנֵזְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד ןעֶטייֵט טיִנ טְסְלאָז
 19 עֶרְהֶע :ןעֶנאָז תּורֵע ׁשְלאַפ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנעֶבְנִג טיִנ
 ןעֶּביִל טְסְלאָז אּוד ,דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵד דְנּוא רעֶטאָפ ןייַד
 90 ּוצ טאָה ןאַמ רעֶנְנּי רעֶד :טְסְּבְלעֶז ְּךיִז איו רֵבֵח ןייֵד

 םאוָו ;ןעֶטְלאַהעֶג ָּךיִא ּבאָה םעֶלַא םאֶד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 91 אוד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי ?ָּךאָנ ריִמ טְלְהעֶּפ
 ,טְסאָה אּוד סאו ףיֹוקְרעֶפ ,העָנ יֹוזַא ןייַז ןעֶמאָקְלאָפ טְסְליוו
 ץאַׁש ַא ןעֶּבאָה טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,עֶמעֶרָא איִד ּוצ ּביִנ דְנּוא
 29 רעֶד איו דְנּוא :ְּךאָנ ריִמ גְלאָפ ,םּוק דְנּוא ;לעֶמיִה םיִא
 -עֶגְקעוֶוַא רֶע זיִא ,טְרעֶהעֶג טְראוָו סאָד טאָה ןאַמ רעֶנְני
 :ןעֶנעֶמְרעֶפ ליפ טאַהעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ;גיִרָעיֹורְט ןעֶנְנאַג
 93 גאָז תֶמֶאָּב ,טְגאָזעֶג םיִדיִמְלַת עֶנייַז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא

 םיִא ןעֶמּוקְנייַרַא ְּךיִלְרעוֶוְׁש טעֶו רעֶכייֵר ַא זַא ;ךייַא ְּךיִא
 24 דָניִרְג זיִא םִע ,ְךייַא ְּךיִא גאָז רעֶדיוִז דְנּוא :םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ
 ַא ןּופ ְךאָל םעֶד ְּךֶרּוד ןעֶהעֶגּוצְכְרּוד לעֶמעֶק ַא ראַפ רעֶב

 ךייֵרְגיִנעֶק םיִא ןעֶמּוקּוצְנייִרַא ןעֶכייֵר ַא ראַפ איו ,לעֶדאָנ

 25 ,טְרעֶהעֶנ סאָד ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד ןעוֶו דְנוא :םאָנ ןּופ
 -עֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶראועֶג טְניֹוטְׁשְרֶע רֶהעֶז אייֵז ןעֶנעֶז
 26 םאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ?ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג ןעֶד ןעֶק רעֶֶז ,טְנאָז
 ןעֶשְנעֶמ אייֵּב ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶגְנָא אייֵז
 ;ְךיִלְגעֶמ סעֶלַא זיִא טאָג אייֵּב רעֶּבָא ;ָּךיִלְנִעֶמְנּוא סאָד זיַא
 27 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֹורְטעֶּפ טאָה ןאַד

 -ְבאָנ ריִד ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ םעֶלַא ןעֶּבאָה ריִמ ,ּהעָז
 28 ַעּוׁשַי דְנּוא ?ןעֶּבאָה ראַפְרעֶד ריִמ ןעֶלעוֶו סאָו ,טְגְלאָפעֶג
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 פאוָו רֶהיֵא זַא ;ךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 ועד ןעֶו ,טְרּוּבעֶגְרעֶדיוו רעֶד ןיִא ,טְנְלאָפעֶגְכאָנ ריִמ טאָה
 ,טייקְכיִלְרעֶה ןּופ לְהּוטְׁש ןייַז ףיֹוא ןעֶציִז טעוֶו םֶדָאְוְּ
 דְנּוא ןעֶלְהּוטְׁש ףְלעוֶוְצ ףיֹוא ןעֶציִז ְךיֹוא רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא

 דְנּוא :לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִטָבְׁש ףְלעוֶוְצ איד ןעֶטְּפְׁשִמ טעוֶו 9
 רעֶדיִרְּב רעֶדָא רעֶזייֵה טְזאָלְרעֶפ טאָה סאו רעֶכיֵלְטיִא
 רעֶדָא ,רעֶטּומ רעֶדָא רעֶטאָפ רעֶדָא ,רעֶטְסעוֶוְׁש רעֶדָא
 רעֶד ,ןעֶנעוֶו םיִנעֶמאָנ ןייֵמ ןּופ רעֶרְלעֶפ רעֶדָא ,רעֶדְניִק
 -עֶל םעֶניִּבֶע דְנּוא ,ליִפ יֹוזַא לאָמ טְרעֶדְנּוה ןעֶמּוקעֶּב טעוֶו

 ןעֶלעוֶו עֶטְׁשְרֶע ןעֶנעֶז סאוָו עֶליִּפ רעֶּבָא :ןעֶנעֶׁשְרי ןעֶּב 0
 :עֶּטְׁשְרֶע ןייַז ןעֶלעוֶו עֶטְצעֶל דְנּוא ;עֶטְצעֶל ןייַז

 כב לעמיפאק
 סאוָו ,תִיָּבַה לַעַּב ַא ּוצ ְּךייֵלְנ זיִא םִיַמְׁשַה תּוכְלַמ סאָד ןיִראָו 1

 ןעֶגְניִד ּוצ רעֶטייֵּבְרַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא היִרְפ ןעֶגְראָמ םיִא זיִא
 טיִמ טְכייֵלְגְרעֶפ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶטְראָגְנייוו ןייַז ראַפ 2

 אייז טאָה דְנּוא ,גאָט ַא ןעֶשאָרְב ַא ראַפ רעֶטייֵּבְרַא איִד
 -ָםיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶטְראָגְנייוֵו ןייַז ןיִא טְקיִשעֶגְנייֵרַא 8

 -נַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא הָעָׁש רעֶטיִרְד רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג
 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :קְראַמ םעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש עֶרעֶד 4

 ,ןיירַא ןעֶטְראָגְנייוֵו םעֶד ןיִא ְּךיֹוא רֶהיֵא טְהעֶג ,טְגאָעֶג
 אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא :זיִא טְכעֶר סאוָו ןעֶּבעֶג ּךייֵא לעוֶז ְךיִא דְנּוא 8

 ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רעֶדיוִו זיִא רֶע דְנּוא .ןעֶנְנאַגעֶגְניִהַא
 יֹוזַא ְךיֹוא טאָה דְנּוא ,הָעָׁש רעֶטְנייַנ דְנּוא רעֶטְסְקעֶז רעֶד

 -עֶנְסיֹורַא רֶע זיִא הָעָׁש רעֶטְפִלֶע רעֶד ןיִא דְנּוא :ןּוהְמעֶב 6

 ןעֶהעֶטְׁש גיִדעֶל עֶרעֶדְנַא ןעֶניִפעֶג טאָה דִנּוא ,ןעֶגְנאַג
 םעֶד רֶהיֵא טְהעֶטְׁש סאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דִנּוא

 לייוֵו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ?גיִדעֶל גאָט ןעֶצְנאַג 7
 אייֵז ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶנְנּודעֶג טיִנ םִנּוא טאָה רעֶנייֵק

 דְנּוא :ןייֵרַא ןעֶטְראָגְנייוו םיִא ְּךיֹוא רֶהיִא טְרעֶנ ,טְנאָזעֶג 8
 ןעֶטְראָנְנייוֵז םעֶד ןּופ ראַה רעֶד טְגאָז דְנעֶבָא םעֶד ףיֹוא
 לאָצעֶּב דְנּוא ,רעֶטייֵּבְרַא איִד ףּור ,רעֶטְלאוַוְרעֶפ ןייַז ּוצ
 םּוצ זיִּב ןעֶטְצעֶל םעֶד ןּופ ןָא ּבעֶה דְנּוא ,ןיֹול רֶעייֵז אייֵז

 ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶגְנּורעֶג ןעֶנעֶז םאִו איִד דְנּוא :ןעֶטְׁשְרֶע 9

 ןעֶמּוקעֶּב ןעֶּבאָה דֶנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז הֵָׁש רעֶטְּפִלֶע רעֶד

:- 
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 -עֶג ןעֶנעֶז עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶו דְנּוא :ןעֶׁשאֶרְג ַא רעֶכיִלְטיִא
 רֶהעמ ןעֶלעֶו אייז זַא טְכאַדעֶג אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוק
 ַא רעֶבכיִלְטיִא ןעֶמּוקעֶּב ךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא ,ןעֶמּוקעֶּב
 אייז ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶּב םִע ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעְׁשאָרְג
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא :תִיָּבַה לַעַּב םעֶד ןעֶנעֶק טְלעֶמְרּומעֶנ
 אוד דִנּוא ,הָעָׁש עֶנייֵא טייֵּבְרַאעֶג ןעֶּבאָה עֶטְצעֶל עֶזיִד
 -ְךעֶד ןעֶּבאָה סאָו ,טְכאַמעֶנ ְךייֵלְג םִנּוא טיִמ אייֵז טֶסאָה
 עֶניִדְנעֶגעֶרְּב איִד דְנּוא גאָט םעֶד ןּופ טְסאַל איִד ןעֶנאָרְט
 םעֶנייֵא ּוצ טְגאָזעֶג דֶנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע רעֶּבָא :ץיִה

 טְסאָה ;טְכעֶרְנּוא ןייֵק טיִנ אּוהְט ְּךיִא ,דְנייַרְפ ןייֵמ ,אייֵז ןּופ
 םעֶנ ?ןעֶׁשאֶרְנ ַא ראַפ טְכייֵלְנְרעֶפ ריִמ טיִמ טיִנ ְּךיִד אּוד
 -ְצעֶל ןעֶזיִד ליוז ָּךיִא ;קעוֶוַא העָג דְנּוא ,עֶניִנייֵד םאָד ריִד
 ןייֵמ טיִמ ןּוהְמ טיִנ ְּךיִא געֶמ :רִיָד איִח יֹוזַא ןעֶּבעֶנ ןעֶט
 טְבעֶלְׁש ביֹוא ןייַד זיִא רעֶדָא ?ליִװ ָּךיִא םאָו םעֶנעֶנייֵא

 ,עֶטְׁשְרֶע ןייַז עֶטְצעֶל איִד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ?טּוג ןיִּב ּךיִא לייוַו
 :עֶטְצעֶל עֶטְׁשְרֶע איֵד דְנּזַא
 טאָה ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ַעּוׁשֵי ןעֶֶו דְנּוא
 דְנּוא ,טייַז רעֶד ןָא םיִדיִמְלַּת ףְלעֶוְצ איִד ןעֶמּונעֶג רֶע
 ןעֶהעֶג ריִמ העָז :טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה נעוֶו םעֶד ףיֹוא
 -עֶנְרעֶּביִא טעוֶו םֶדָאְוִּב רעֶד דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןייק ףיֹורַא
 ;םיִרְפֹוס איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶּטְׁשְרֶע איִד ּוצ ןעֶרעוֶו טְרעֶפיִל

 דְנּוא ;טיומ םּוצ ןעֶניִדְלּושְרעֶּמ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 אייז זַא םִיֹונ איד ּוצ ןעֶרעֶפיִלְרעֶּביִא םֶהיֵא ןעֶלעֶו אייֵז

 ;ןעֶגיִצייֵרְק דְנּוא ןעֶסייֵמְׁש דְנּוא ןעֶטאָּפְׁשְסיֹוא םֶהיֵא ןעֶלאָז
 :ןעֶהעֶטְשְפיֹוא רֶע טעוֶו גאָט ןעֶטיִרְד םיִא דנּוא

 רעֶדְניִק איִד ןּופ רעֶטּומ איִד ןעֶמּוקעֶג סֶהיֵא ּוצ זיִא ןאַד
 ,טקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןְהיִז עֶרְהיִא טיִמ יֵדְבִז ןּופ
 רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :טְגְנאַלְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ םעֶּפִע דְנּוא
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז ?אוד טְסֶליִו םֵאָו ,םְגאָזעֶג
 . עֶנייֵד ּוצ רעֶנייֵא ,ןעֶציִז ןעֶלאָז ןְהיִז אייווְצ עֶנייֵמ זַא טיִּבעֶ

 -עֶק ןייַד ןיִא עֶקְניִל עֶנייֵד ּוצ רעֶנייֵא דְנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר

 ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ָךייֵרְגיִנ
 -ָניִרְט רֶהיֵא טְנעֶק :טְגְנאַלְרעֶּפ רֶהיֵא סאָו טיִנ טְסייוו רֶהיֵא
 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ? ןעֶקְניִרְט לעוֶו ְּךיִא סאָו םֹוּכ םעֶד ןעֶק
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 ןייֵמ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע :ןעֶנעֶק ריִמ טְנאָזעֶג םֶהיֵא 2
 עֶנייֵמ ּוצ ןעֶציִז ּוצ רעֶּבַא ,ןעֶקְניִרְט יַאְדִוַא רֶחיֵא טעוֶו םֹוּכ
 וַצ ןייֵמ טיִנ זיִא דְנאַה עֶקְניִל עֶנייֵמ וצ דְנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר
 טייֵרְּבעֶנְנָא זיִא סֶע ןעֶמעוֶו ראַפ איִד ּוצ טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבעֶב

 ,טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה ןְהעֶצ איִד ןעוֶו דְנּוא :רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ 4
 ;רעֶדיִרְּב אייוַוְצ איִד רעֶּביִא ןעֶסאָרְדְרעֶפ איִז סֶע טאָה

 רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןעֶפּורעֶג ְּךיִז ּוצ אייֵז טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא 5
 רעֶּביִא ןעֶׁשְרעֶה רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד זַא טְסייוֵו

 םִע :אייֵז רעֶּביִא ןעֶגיִטְלעוֶועֶג עֶמְהעֶנְראָפ איִד דְנּוא ,אייֵז 6
 ליוװ סֶע רעוֶו טְרֶעייֵנ ;ָךייא ןעֶׁשיְִצ ןייַז יֹוזַא טיִנ לאָז
 :רעֶניִד רֶעייֵא ןייַז לאָז רעֶד ,ְּךייֵא ןעֶׁשיִוְצ ןייַז םיֹורְנ

 רעֶד ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ליוִו סֶע רעוֶו דְנּוא 7
 טיִנ זיִא םֶדָא-ְןֶּב רעֶד איוז יֹּוזַא :טְכעֶנְק רֶעייֵא ןייַז לאָז 8

 ןייַז דְנּוא ןעֶניִרעֶּב ּוצ טְרֶעייֵנ ןעֶרעֶו ּוצ טְניִדעֶּב ןעֶמּוקעֶג
 :עֶליִפ ראַפ גְנּוזיילְסיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶּבעֶל

 ןעֶנעֶז ֹוחיִרְי ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 9
 עֶדְניִלְּב אייוֵוְצ ,העָז דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ טייֵל ליִפ םֶהיֵא 4

 טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,געדֶד םייַּב ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶד
 -עֶג דֵנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,אייֵּבְרעֶפ טְהעֶג ַעּוׁשִי זַא

 דְנּוא :דוָד ןּופ ןְהּוז אּוד םִנּוא רעֶּביִא ְךיִד םֶראַּבְרעֶד ,טְנאָז 1

 ליִטְׁש ןעֶלאָז אייֵז זַא ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא אייז ןעֶּבאָה טייל איִד
 דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג רֶהעֶמ ְּךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ;ןעֶנייוַוְׁש
 ןּופ ןְהּוז אּוד םֶנּוא רעֶּביִא ְךיִד םֶראַּבְרעֶד ,ראַה ,טְנאָזעֶג

 ןעֶפּורעֶנ אייֵז טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְשעֶג זיִא עּוׁשִי דנּוא :רוָד 2
 ?ןּוהָמ ְּךייֵא לאָז ְךיִא זַא רֶהיֵא טְליו סאָװ טְנאָזעֶג דְנּוא

 ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא זַא ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייז 8
 אייז רעֶּביִא טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶנְפיֹוא ןעֶלאָז 4

 ,טְרְהיִרעֶגְנָא ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵז טאָה דְנּוא ,טאַהעֶג תֹונָמֲחַר
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶראוָועֶג גיִדְנשֶהעֶז אייֵז ןעֶנעֶז ְּךייֵלְג דְנּוא

 :טְגְלאָפעֶגְכאָנ םֶהיֵא
 אב לעטיּפאק

 דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ּוצ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 1
 ַעּוׁשִי טאָה ןאַד ,םיִתָּזַה רַה םּוצ יִנַּפ תיֵּב ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז

 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא :םיִדיִמְלַּת אייווְצ טְקיִׁשעֶנְסיֹוא 2
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 ְךייֵלְג דְנּוא ,ךייַא ןעֶגעֶק זיִא םאִז ףְראָד םּוצ ןיִהַא טְהעֶג
 ןעֶבְליִפ ַא רנּוא ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא לעֶזֶע ןייֵא ןעֶניִפעֶב רֶהיֵא טעוֶו
 ;ריִמ ּוצ אייֵז טְגְנעֶרְּב דְנּוא ףיֹוא אייֵז טעֶדְניִּב ;אייֵּבְרעֶד
 8 טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶנאָז םעֶּמִע ְּךייֵא טעוֶו רעֶצעֶמיִא ןעוֶו דְנּוא
 אייֵז םעוֶו רֶע דְנּוא ;אייֵז ףְראַדעֶּב ראַה רעֶד זַא רֶהיֵא
 4 לאָז םֶע יֵדְּכ ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאָד דְנּוא :ןעֶקיִש רְלאַּב
 :םָנאָז רעֶד ,איִבָנ םעֶד ָּךְרּוד טְנאָזעֶג זיִא סאוָו ןעֶרעוֶו םִיֹּוקְמ

 8 גיִנעֶק ןייֵד ,העְז ,ןויִצ ןּופ רעֶטְכאָט רעֶד ּוצ טְנאָז;
 ןייֵא ףיֹוא גיִדְנעֶטייֵר דְנּוא ביִשּומטְפְנאַז ,ריִד ּוצ טְמּוק
 עֶנייֵא ןּופ עֶגְנּי םאֶד ,ןעֶבְליִפ ַא ףיֹוא דְנּוא ,לעֶזֶע
 ,('ט 'ט הירכ0 :יןיִלעֶזָע

 6 ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַת איִד דנּוא
 7 -עֶב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶליֹופעֶּב אייֵז טאָה ַעּוׁשַי איז יֹוזַא

 עֶרייֵז ןעֶּבאָה דנּוא ןעֶכְליִפ םאֶד דְנּוא לעֶזֶע םעֶד טְכאַרְּב
 -עֶג אייֵז ףיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְנעֶלעֶג ףיֹורְד רעֶדייֵלְק
 8 -עֶנְסיֹוא רעֶדייֵלְק עֶרייֵז ןעֶּבאָה טייֵל ָּדַס ַא דְנּוא :טְצעֶז

 ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא דְנּוא ;געוֶו םעֶד ףיֹוא טייֵרְּפְׁש
 טייֵרְּפְׁשעֶגְסיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא רעֶמייֵּב איִד ןּופ ןעֶנייּוֵוְצ
 9 םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז טאָו טייֵל איִד דְנּוא :געוֶו םעֶד ףיֹוא

 ָעעטְגאָזעֶג דנּוא ןְעיִרְשעֶג ןעֶּבאָה ,ןעֶגְנאַנעֶג םֶהיֵא ָךאָנ דְנּוא
 רעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא טְּביֹולעֶנ ,רוָד ןּופ ןְהּוז םּוצ הָנֵעַׁשֹוה ,
 :יףיֹוד רעֶד ןיִא הָנֵעַׁשּוה ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םיִא טְמּוק

 10 איִד ּזיִא ,ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא םִיַלָׁשּורְי ןיִא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְנעוֶועֶּב טאָטְׁש עצְנאַג
 11 ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה טייֵל איִד דְנּוא ?רעֶזיִד זיִא רעֶו טְּנאָז
 :ליִלָג ןיִא תֶרֶצְנ ןּופ ,ַעּוׁשִי ,איִבָנ רעֶד ּזיִא םאָד
 19 טאָה דְנּוא .ׁשָדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶכְנאַגעֶגְנייִרַא זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא
 דְנּוא טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶּבאָה םאָו איִד עֶלַא ןעֶּביִרְטעֶגְסיֹורַא
 איד ןעֶפְראוָועֶנְמּוא טאָה דְנּוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא טְפיֹוקעֶג
 איד ןּופ ןעֶלְהּוטְׁש איִד דְנּוא ,רעֶלסְקעוֶוְדְלעֶג איִד ןּופ ׁשיִט
 13 אייז ּוצ טאָה דְנּוא :טְּפיֹוקְרעֶפ ןעֶּביֹוט איִד ןעֶּבאָה סאו

 ןעֶפּורעֶג לאָז זיֹוה ןייֵמ ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םֶע ,טְנאָזעֶג
 ןּופְרעֶד טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,טעֶּבעֶג ןּופ זיֹוה ַא ןעֶרעוֶו
 14 םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא :רעֶּביֹור ןּופ לייֵה ַא טְכאַּמעֶנ
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 ףֶע דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא עֶמּורְק דְנּוא עֶדְניִלְּב ןעֶמּוקעֶג
 דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶמְׁשְרֶע איד ןעוֶו דְנּוא :טְלייֵהעֶג אייֵז טאָה

 -עֶנ טאָה רֶע סאָו רעֶדְנּואוְו איִד ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה םיִרָפּוס

 תיֵּב ןיִא ןֶעיִרְשעֶנ ןעֶּבאָה סאָו רעֶדְניִק איִד דְנּוא ,ןּוהְט

 יֹוזַא ,דוָד ןּופ ןְהּוז םּוצ אָנֵעׁשֹוה ,טְנאָזעֶג רֶנּוא ׁשֶדְקִמַה !
16 

18 

19 

20 

22 

28 

 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶסאָרְדְרעֶפ אייֵז םִע טאָה
 טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ?ןעֶנאָז עֶזיִד סאוָו אּוד טְסְרעֶה ,טְגאָזעֶג
 ,טְנייֵלעֶג טיִנ לאָמְנייֵק רֶהיֵא טאָה ,אָי ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ

 אוד טְסאָה רעֶדְניִק דְנּוא עֶגְניִלְגְנּוי ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ ,
 ,(ג'ח םילה0 {"טְכאַמעֶנ ןעֶמּוקְלאָפ ּביֹול

 טאָּמְׁש רעֶד םיֹוא זיִא דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא

 -ְךעֶּביִא טְראָד טאָה דְנּוא ,הִיִנֲע תיֵּב ןייק ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא
 :טְגיִטְכעֶמעֶג
 -נייֵרַא טאָטְׁש רעֶד ןיִא זיִא רֶע ןעוֶו היִרְפ ןעֶנְראָמ ּוצ דְנּוא
 -עֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶראָועֶג גיִרְגְנּוה רֶע זיִא ,,ןעֶגְנאַגעֶג
 ןעֶגְנאַגעֶג ּוצ זיִא דְנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא םיֹוּבְנעֶנייֵפ ַא ןעֶהעֶז
 -טעֶלְּב ץּוח ןעֶנּופעֶג רֶהעֶמ טיִנ ףיֹוראַד טאָה דְנּוא ,ּוצְרעֶד
 טיִנ לאָז םִע ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןייֵלַא ָּךעֶל
 דְנּוא .גיִּבִע ףיֹוא ןעֶסְקאַוַו ריִד ףיֹוא תֹוריִּפ עֶנייֵק רֶהעָמ
 ןעוֶו דְנּוא :ןעֶראוָועֶג טְראַדְרעֶפ םיֹוּבְנעֶגייֵפ רעֶד זיִא דְלאַּב
 -עָנ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג סאָד ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּמ איִד
 -ךעֶפ םיֹוּב רעֶד זיִא דְלאַּב איז ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶדְנּואוָו
 דנוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ?ןעֶראוָועֶג טְראַד

 רֶהיִא ןעוֶו ;ָךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב ,טְגאָזעֶג אייז ּוצ טאָה
 יֹוזַא ,ןעֶלְפייוֵוְצ טיִנ טְלאָז רְנּוא ,ןעֶּביֹולְג ןעֶּבאָה טְלאָז
 -ִנעֶגייֵפ םּוצ ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו ןּוהְט ןייֵלַא טיִנ רֶהיֵא טעוֶו
 ,בְראַּב ןעֶזיִד ּוצ ןעֶנאָז ְּךיֹוא טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו טְרֶעייֵנ ;םיֹוּב
 -ָנייַרַא םַי םיִא טְסְלאָז דְנּוא ןעֶּבייֵהְפיֹוא ְּךיִד טְסְלאָז אּוד
 םעֶלַא דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג םִע טעֶו יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו ןעֶפְראוָועֶג
 ,ןעֶּביֹולְג טיִמ טעֶּבעֶנ םיִא ןעֶגְנאַלְרעֶפ טעוֶו רֶהיֵא םאו

 :ןעֶטְלאַהְרעֶד םִע רֶהיִא טעֶז יֹוזַא
 ןעֶנעֶז ,ןייַרַא ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרְהעֶלעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,קְלאָפ םעֶד ןּופ
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 אּוד טְסּוהְמ טְכאַמ ַא ראַפ סאָו ָּךְרּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ?ןעֶּבעֶנעֶג טְכאַמ עֶזיִד ריִד טאָה רעֶו דְנּוא ?ןעֶּכאַז עֶזיִד
 24 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דֵנּוא טְרעֶפְּטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא
 ריִמ טעֶֶו רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא ,ןעֶנעֶרְפ ָּךאַז ןייַא ָּךייַא לי ְּךיִא
 סאו ָּךְרּוד ןעֶנאָז ְּךיֹוא ְךייַא ְּךיִא לעדֶו יֹוזַא ,ןעֶנאָז םאֶד
 25 ןּופ הָליִבְט איִד :ןעֶכאַז עֶזיִד אּוהְט ְךיִא טְכאַמ ַא ראַפ
 רעֶדָא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ,ןעֶזעוֶועֶנ איִז זיִא ןעֶנאַוַו ןּופ ןֵנָחֹוי
 -ךעֶּביִא רעֶדְנאַנייֵא טיִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ
 םעֶד ןּופ ןעֶגאָז ןעֶלעֶוֶו ריִמ ןעוֶו ,טְנאָזעֶג דֶנּוא טְנעֶלעֶב
 ןעֶד םֶהיֵא רֶהיִא טאָה סאָוְראַפ ןעֶגאָז רֶע טעוֶו ןאַד ,לעֶמיִה
 96 ,ןעֶשְנעֶמ ןּופ ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו ריִמ ןעֶו דְנּוא ?טְּביֹולְנעֶג טיִנ
 -לאֵה עֶלַא ןיִראָו ,טייֵל איִד ראַפ אָרֹומ ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא
 27 -עֶב ַעּוׁשֲי ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :איִבָנ ַא ראַפ ןָנָחֹוי ןעֶט
 אייֵז ּוצ רֶע טאָה טיִנ ןעֶסיוִו ריִמ ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶע
 ַא ראַפ סאָוו ְּךְרּוד ןעֶנאָז טיִנ ְּךיֹוא ְּךייַא לעֶז ְּךיִא ,טְגאָזעֶ
 28 ?ְךייַא ְךיִז טְכאַד סאָו רעֶּבָא :ןעֶכאַז עֶזיִד אּוהְט ָּךיִא טְכאַמ
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ;ןְהיֵז אייוֵוְצ טאַהעֶנ טאָה ןאַמ ַא
 דְנּוא הענ ,ןְהּוז ןייֵמ ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ
 29 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמְראָגְנייוו ןייֵַמ ןיִא םֶנייֵה טייֵּבְרַא
 רֶע טאָה ְךאָנְרעֶד ,טיִנ ליוז ָּךיִא ,טְנאָזעֶנ דְנּוא טְרעֶּפְטִנֶע
 30 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶג זיִא דְנּוא טְכאַדעֶּב ְךיִז
 רֶע דְנּוא ,טְנאָזעֶג יֹוזַא ָּךיֹוא טאָה דְנּוא ,ןעֶרעֶדְנַא םּוצ
 טיִנ זיִא רְנּוא ,ליוִו ָּךיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה
 51 םעֶד ןּוהְמעֶנ טאָה אייוֵוְצ איִד ןּופ רעֶכְלעוֶו :ןעֶגְנאַנעֶּב
 -ׁשֶרֶע רעֶד טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ?רעֶטאָפ םעֶד ןּופ ןעֶליוִו
 ְךייַא ְּךיִא גאָז תֶמָאַּב ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי .רעֶט
 רעֶהיִרְּפ ןעֶלעוֶו ןעֶרּוה איִד דְנּוא רעֶמעֶנְנייֵאְרעייֵטְׁש איִד זַא
 32 ןֶנָחֹוי ןיִראָו :טאָג ןּופ ָּךייֵרְניִנעֶק םיִא ןעֶמּוקְנייַרַא ְּךייֵא ןּופ
 דְנּוא ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ געוֶו םיִא ןעֶמּוקעֶג ָּךייַא ּוצ זיִא
 -ךֶעייֵטְׁש איִד רעֶּבָא ;טְּביֹולְגעֶנ טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא
 דנּוא ;טְּביֹולְנעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶרּוה איִד דְנּוא רעֶמעֶגְנייַא
 טיִנ ְּךאָד ְּךייֵא רֶהיֵא טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג םאָד טאָה רֶהיֵא ןעוֶו
 ;ןעֶּביֹולְנ םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא טְכאַדעֶּב

 83 ,תייָּבַה לַעַּב ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא אָד ,לָׁשָמ רעֶדְנַא ןייַא ּוצ טְרעֶה
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 םּורְדִםיֹוצ ַא טאָה דֶנּוַא ,ןעֶטְראָגְנייז ַא טְצְנאַלְפעֶג טאָה סאוָו
 טֵאָּה ּדְנּוא ,ןעֶּבאָרְגעֶג ןעֶניִרְד רעֶטְלעֶק ַא דְנּוא ,טְכאַמעֶג
 ,רעֶנְטְרעֶגְנייוֶו ּוצ ןעְֶּנּודְרעֶפ סֶע דְנּוא ,םֶרּוהְמ ַא טֶעיֹוּבעֶג

 רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶנ זיִא טְכּורְפ ןּופ טייֵצ איִד ןעוֶו דְנזא 4
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,רעֶנְטְרעֶנְנייוַו איִד ּוצ טְכעֶנְק עֶנייֵז טְקיִׁשעֶב

 ןעֶּבאָה רעֶנְטְרעֶנְנייַו איד דְנּוא :ןעֶמעֶנּוצ טְכּורְפ עֶנייֵז 8
 םעֶנייִא דְנּוא ןעֶנאָלְשעֶג םעֶנייֵא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג טְבעֶנְק עֶנויִז

 :טְגיִנייַטְׁשעֶג ןעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶגְמּוא אייֵז ןעֶּבאָה
 איִד איו רֶהעְמ ,טְקיִשעֶג טְכעֶנְק עֶרעֶדְנַא רעֶדיוִו טאָה רֶע 6

 :ןּוהָמעֶנ יֹוזַא ְּךיֹוא עֶזיִד ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;עֶטְשְרֶע
 טאָה דְנּוֲא ,טְקיִׁשעֶב אייֵז ּוצ ןְהּוז ןניִז רֶע טאָה ְךאָנְרעֶד 7

 ָנייוַו איד רעֶּבָא :ןעֶרְהֶע ןְהּוז ןייֵמ ןעֶלעֶו אייֵז .,טְגאָזעֶג 8
 אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןְהּוז םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה רעֶנְטְרעֶ
 ,טְמּוק ;שֵרֹוי רעֶד זיִא סאָד ,טְנאָזעֶג רעֶדְנַאְנייֵא ןעֶׁשיוִוְצ
 :ןעֶמעֶנּוצ הָׁשּורְי עֶנייֵז דְנּוא ןעֶנעֶגְרַה םֶהיֵא ריִמ ןעֶזאָל

 ןעֶפְראוָועֶגְסיֹורַא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9
 רעֶד ןעוֶו םּורְד :טעֶנְרַהעֶג דְנּוא ןעֶטְראָגְנייוַו םעֶד סיֹוא 0

 ןּוהְט רֶע טעוֶו סאוָו ,ןעֶמּוק טעֶו ןעֶטְרְגְנייוֵז םעֶד ןּופ ראה
 רֶע טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ?רעֶנְטְרעֶגְנייוַו עֶזיִד וצ 1

 םעֶּד טעוֶו דְנּוא ,ןעֶטְכיִנְרעֶפ ְּךיִלְקעֶרְׁש םיִעָׁשְר עֶזיִד טעוֶו

 סאָו רעֶנְטְרעֶגְנייוַו עֶרעֶדְנַא ּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶמְראָגְנייוֵו
 :טייֵצ עֶנייַז ןיִא ןעֶּבעֶגְּפָא טְכּורְפ איֵד םֶהיֵא ןעֶלעוֶו

 "עב טיִנ לאָמְנייק רֶהיֵא טאָה ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשְי 2
 טָפיִרְׁש איִד ןיִא טְנייַל

 -ְךאָוְרעֶפ ןעֶּבאָה רעֶטְסייֵמיֹוּב איִד ןע ָבְלעֶו ןייֵטְׁש רעד,
 -עֶב ויִא םאָד ;ןעֶראועֶג ןייֵטְׁשִקֶע םּוצ זיִא רעֶד ,ןעֶפ
 ןיִא ְּךיִלְרעֶדְנּואוו זיִא םִע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶהעֶׁש
 ,גב 'ּבּכ 'חיק םילהת) :"ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא

 ןּופ טעוֶו טאָנ ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק סאָד זַא ;ְךייֵא ְךיִא נאָז םּורְד 8
 ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג טעוֶו דֶנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא ךייֵא

 םִע רעוֶו דְנּוא :טְכּורְפ עֶנייֵז טְגְנעֶרְּב םאוָו קְלאַפ ַא וצ 4
 -עוו ןְעֶּכאָרְּבּוצ טעוֶו רעֶד ןייֵטְׁש ןעֶזיִד ףיֹוא ןעֶלאַפ םעוֶד
 רֶע טעוֶו םעֶד ןעֶלאַפ טעוֶו רֶע ןעֶמעוֶו ףיֹוא רעֶּבָא ;ןעֶר

 םִיִׁשּורְּפ איד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶלאַמּוצ 15
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 טְסּואוְועֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג םִיַלָׁשְִמ עֶנייֵז ןעֶּבאָה
 46 -עֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :אייֵז ןּופ טעֶר רֶע זַא
 ,טייַל איד ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶמעֶנ ּוצ טְכּוז
 :איִבָנ ַא ראַפ ןעֶטְלאַהעֶג םהיִא ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו

 בכ לעטיפאק
 1 רעֶדיוו אייֵז וצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא
 2 זיִא םִיַמְּׁשַּה תּוכְלַמ סאָד ;טְגאָזעֶג דְנּוא םיִלָׁשְמ ןיִא טעֶרעֶב
 ןייַז ראַפ הָנּותַח ַא טְכאַמעֶג טאָה סאָו גיִנעֶק ַא ּוצ :ָּךייֵלְנ
 3 םאָו איִד ןעֶפּור ּוצ טְקיִׁשעֶג טְכעֶנְק עֶנייֵז טאָה דְנּוא .;ןְהּוז
 -אָה אייֵז דְנּוא ;הָנּותַח רעֶד ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶנעֶז
 4 עֶרעֶדְנַא רעֶדיִװ רֶע טאָה יֹוזַא .ןעֶמּוק טְלאוָועֶג טיִנ ןעֶּב
 ןעֶנעֶז םאוָו איִד ּוצ טְנאָז ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְקיִׁשעֶב טְכעֶנְק

 טְכאַמעֶג גיִּמְרעֶפ הָדּועֶס עֶנייֵמ ּבאָה ְּךיִא ,טְהעֶז ,ןעֶטעֶּבעֶג
 ןעֶּטְכאָׁשעֶג ןעֶנעֶז ןעֶסְקָא עֶטעֶּפ עֶנייֵמ דְנּוא רעֶדְנִיר עֶנייַמ
 8 רעֶּבָא ;הָנּותַח רעֶד ּוצ טְמּוק ;גיִטְרעֶּפ זיִא םעֶלַא דִנּוא
 -קעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְראַהעֶג טיִנראָג אייֵז טאָה םִע
 ּוצ עֶרעֶדְנַא רעֶד ,ןייֵרַא דְלעֶפ ןייַז ןיִא רעֶנייֵא ..,ןעֶנְנאַגעֶג
 6 איד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה עֶגיֵרְּביִא איִד .דְנּוא .;לעֶדְנַאַה .ןייַז
 דְנּוא טְלעֶדְנאַהעֶּב דְנאַׁש טיִמ אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא טְכעֶנְק
 7 ,ןעֶראָועֶג םַעַּכ ןיִא זיִא גיִנעֶק רעֶד רֶנּוא ;טְבאַרְּבעֶנְמּוא
 עֶנעֶי טאָה דְנּוא ,טְקיִשעֶנְסיֹורַא ןעֶראַׁשְרעֶה עֶנייֵז טאָה דְנּוא

 -ְךעֶפ טְדאָטְׁש עֶרייֵז טאָה דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶנְמּוא םיִחְצֹור
 8 איִד טְבעֶנְק עֶנייֵז ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ןאַד ;טְנעֶרְּב

 ןעֶמעֶּבעֶג ןעֶנעֶז םאָו איִד רעֶּבָא ,גיִמְרעֶפ טְציִא זיִא הָנּותַח
 9 איִד ּוצ רֶהיִא טְהעֶנ םּורָד ;טְרעֶו טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶראוְועֶג
 ףיֹוא םעֶּב ןעֶניִפעֶג טעוֶו רֶהיֵא ןעֶמעוֶו דְנּוא ,ןעֶסאַגְטְּפיֹוה
 10 ףיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז טְבעֶנְק איִד דְנּוא ;הָנּותַה רעֶד
 עֶכְלעוֶו עֶלַא טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶסאַגְטְּפיֹוה איד
 איִד דָנּוא .עֶטּוג דְנּוא עֶטְכעֶלְׁש ,ןעֶניִפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 11 גיִנעֶק רעֶד ןעוֶו דְנּוא ;טְסעֶנ טיִמ לּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָנּותַח
 רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶז ּוצ טְסעֶנ איֵד ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא
 הָנּותַח ןייק ןּוהְמעֶגְנָא טיִנ טאָה סאוָו ןאַמ ַא ןעֶהעֶזעֶג טְראָד
 1 יֹוזַא איו ,דְנייֵרְפ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא .;דִייַלְק
 רֶע דְנּוא ?דיילק הָנּותַח ַא ןְהָא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא .אוד .טְסיִּב
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 טְנאָזעֶג גיִנעֶק רעֶד טאָה ןאַד ;ןעֶראָועֶג טְמּוטְׁשְרעֶפ זיִא 8
 טְפְראַוַו דְנּוא ,סיִפ דְנּוא דְנעֶה םֶהיֵא דֶניִּב ,םיִתְרֶׁשְמ איִד ּוצ
 טעוֶו טְראָד ;סיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶרעֶסיֹוא איִד ןיִא םיֹורַא םֶהיֵא

 ןעֶפּורעֶּב ןעֶנעֶז עֶליִפ ןיִראָו ;ןעֶציִרְקְנייֵצ דְנּוא ןייוִועֶג ןייַז 4
 :טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןעֶנעֶז גיִנייוֵו רעֶּבָא

 ןייֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶגְקעוֶוַא םיִׁשּורְּפ איִד ןעֶגעֶז ןאַד 5
 -ְנאַפ ןעֶדעֶר םיִא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז איו ,ןעֶטְלאַהעֶג הָצֵע

 ,םיִדיֵמְלַּת עֶרייֵז טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶב 6
 ריִמ ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,םֹודְרֹוה ןּופ טייֵל איִד םיִמ

 טְסְרְהעֶל דְנּוא ;ׁשְנעֶמ ריָתָמֶא ןייֵא טְסיִּב אּוד זַא ןעֶמיוִו
 -ייק ְּךאָנ טְסְנעֶרְפ דְנּוא ,טייֵהְרְהאָו ןיִא טאָנ ןּופ געוֶו םעֶד

 םּורְד ;םיִנָּפ אֵׂשּונ טיִנ םעֶנייֵק טְסיִּב אּוד ןיִראָָו ;טיִנ םעֶנ 7
 םּוצ סַמ ןעֶּבעֶנ ןעֶמ געֶמ !אּוד טְסְקְנעֶד איו םֶנּוא גאָז

 -עֶּב ַתַעְׁשר רֶעייֵז טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא ?טיִנ רעֶדָא רעֶזייֵק 8
 רֶהיֵא ְּךיִמ רֶהיֵא שָפּורְּפ םּוראָו ,טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְקְרעֶמ

 -אָה אייֵז דְנּוא ;םַמ ןּופ דֶלעֶנ סאָד ריִמ טְזייוֵו ?רעֶלְכייֵה 9
 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;ַעַּבְטַמ ַא טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּב 0

 ? טְפיִרְׁשְפיֹוא איִד דְנּוא ,דֶליִּב םאָד ֹזיִא םעֶמעוֶו ,טְנאָזעֶב
 אייֵז וצ רֶע טאָה ןאַד ;םיִרעֶזייֵק םעֶד .טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 1

 םיִרעֶזייֵק טעֶד זיִא סאוָו רעֶזייֵק םעֶד טְּביִג םּורָד ,טְגאָזעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ;טאָנ ּוצ ּויִא סאָו טאָנ ּוצ דְנּוא 2

 -אָה דְנּוא ,טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג סאָד

 ;ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז דְנּוא טְזאָלעֶגְּפָא םֶהיֵא ןעֶּב
 ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ םיִקּודַצ איד ןעֶנעֶז גאָמ ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןיִא 8

 אייז דְנּוא ;םיִתָמַה תַיְחִּת ןייק ןייַז טיִנ טעוֶו סֶע ןעֶנאָז םאָו
 טאָה הָׁשֹמ ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג רְנּוא טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה 4

 רעֶדְניִק עֶנייֵק טאָה דְנּוא טְּבְראַטְׁש רעֶנייֵא ןעֶו ,טְגאָזעֶג
 דְנּוא ,ןעֶטאַרייֵה ּבייוֵו ןייַז רעֶדּורְּב ןייַז לאָז יֹוזַא ,טיִנ

 ןעֶנעֶז םֶע :רעֶדּורְּב ןייַז ּוצ ןעֶמאָז ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא לאָז 8
 -ׁשְרֶע רעֶד דְנּוא ,רעֶדיִרְּב ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג םֶנּוא אייֵּב
 דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁשעֶג זיִא דְנּוא ,טאַהעֶג הָנּותַח טאָה רעֶט

 רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶמאָז ןייק טאַהעֶג טיִנ טאָה רֶע לייו
 ְךיֹוא ויִא יֹוזַא ;רעֶדּורְּב ןייַז ּוצ ּבייוַו ןייַז טְזאָלעֶגְרעֶּגיִא 6

 ;ןעֶּביִז איִד זיִּב ,ןעֶטיִרְד םעֶד דְנּוא ,ןעֶטייוֵוְצ םעֶדטיִמ ןעֶזעוֶועֶג
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 27 ;ןעֶּבְראָשְשעֶג ךיֹוא ּבייוַו םאָד זיִא עֶלַא ןּופ טְצעֶלּוצ דֶנּוא
 98 איד ןופ ןייַז איִז טעֶו םעֶמעוֶו םיִּתַמַה תַיֵחִּת ןיִא םּורְד
 29 ַעּוׁשֵי דְנּוא ;טאַהעֶג איִז ןעֶּבאָה עֶלַא אייֵז ןיִראָו ?ןעֶּביִז
 ְךייא טְרְהיִפְרעֶפ רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה
 טְכאַמ איֵד טיִנ ְּךיֹוא ,טְפיִרְׁש איִד טיִנ טְנעֶק רֶהיֵא לייוַװ
 30 הָנּותַח ּטיִנ ןעֶמ טעוֶו םיִתַמַה תֵיַחִּת ןיִא ןיִראָו ;טאָנ ןּופ
 ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןעֶכאַמ הָנּותַח טיִנ דְנּוא ןעֶּבאָה
 31 ,םיִתָמַה תַיֵחִּת ןעֶנעוֶו דְנּוא ;לעֶמיִה םיִא םיִכָאְלַמ איִד איוִז
 טאָג ןּופ טְגאָזעֶג ְּךייֵא ּוצ זיִא םאֶו טְנייֵלעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה
 39 טאָג רעֶד דְנּוא ,םֶהָרְבַא ןּופ טאָנ רעֶד ןיִּב ְּךיִא :ביִדְנעֶנאָז
 רעֶד טיִנ זיִא טאָנ .בֹקֲעַי ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא ,קָחֶצִו ןּופ
 33 דְנּוא :עֶניִהעֶּבעֶל איִד ןּופ טְרֶעייֵנ ,עֶטיֹוט איִד ןּופ טאָנ
 ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנ סאָד ןעֶּבאָה טייל איד ןעוֶו
 :עֶרְהעֶל עֶנייֵז רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ
 34 איִד טאָה רֶע זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה םיִׁשּורּפ איִד ןעוֶו דְנּוא
 :טְלעֶמאַזְרעֶפ ָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,טְכאַמעֶנ ליִטְׁש םיִקּורַצ
 35 ,טְבּורְּפעֶג םֶהיֵא טאָה ,הָרֹוּת לַעַּב ַא ,אייֵז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא
 עֶסיֹורְנ איִד זיִא הָוְצִמ ַא ראַפ סאָז ,יַּבַר ,טְנעֶרְפעֶנ דְנּוא
 56 אּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?הָרֹוּת רעֶד ןיִא
 ,ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייד טיִמ ןעֶּביִל טאָ ןייֵד ראַה םעֶד טְסְלאָז
 :טיִמעֶנְועֶצְנאַה ןייַד טיִמ דנּוא ,עֶלעֶז עֶצְנאַג עֶנייֵד טיִמ רֶנּוא
 37 איִד דְנּוא :הָוְצִמ עֶטְׁשְרֶע איד דְנּוא עֶסיֹורְג איִד זיִא סאָד
 38 ןייד ןעֶּביִל טְסְלאָז אּוד ,רֶהיֵא ּוצ ְּךייֵלְנ זיִא עֶטייוֵוְצ
 39 איד טְגְנעֶה תֹוָצִמ אייַוְצ עֶזיִד ןיִא :טְסּבְלעֶז ְּךיִז איז רֵבַח
 40 ;םיִאיִבְנ איִד דְנֹוא הָרֹוּת עֶצְנאַה
 41 טאָה טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִׁשּורְּפ איִד ןעוֶו דְנּוא
 49 רֶהיֵא טְקְנעֶד סאָו :טְנאָזעֶג דְנּוא טְנעֶרְפעֶב ַעּוׁשִי אייֵז

 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ?רֶע זיִא ןְהּוז סעֶמעֶֶו ָּ?ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ
 43 ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע :רוָד ןּופ ןְהּוז רעֶד טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 רֶע ןעוֶו ?ראַה טְסייֵג םיִא דִוָד םֶהיִא טפּור ןעֶד יֹוזַא איו
 :טְנאָז

 44 ּוצ ְּךיִד ץעֶז ,ראַה ןייֵמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד,
 דְנייַפ עֶנייַד ןעֶּבעֶג לע ְּךיִא זיִּב ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵמ
 (,'א 'יק םילהת) :"םיִפ עֶנייַד רעֶטְנּוא

9 
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 ?ןְהּוז ןייַז רֶע זיִא איו ,ראַה םֶהיֵא טְּפּור דוָד ןעוֶו ,םּורְד 8
 .טְראוָו ַא ןעֶרעֶפְטְנִע טְנאָקעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה רעֶנייֵק דְנּוא 6

 -ְךעֶטְנּוא טיִנ רעֶנייֵק ְּךיִז טאָה ןָא גאָט םעֶנעֶי ןּופ דְנּוא

 :ןעֶנעֶרְפ ּוצ םעֶּפֶע ְּךאָנ םֶהיֵא ןעֶנאַטְש
 גב לעטיפאק

 :םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ּוצ דְנּוא טייל איד ּוצ טעֶרעֶג ַעּוׁשִי טאָה ןאָד 1
 ףיֹוא ןעֶציִז םיִׁשֹורְּפ איִד דְנּוא םיִרְפּוס איד ,טְגאָזעֶג דְנּוא 2
 ָךייַא ןעֶסייֵה אייֵז סאוָו סעֶלַא םּורְד :הֶׁשֹמ ןּופ לְהּוטְׁש םעֶד 3

 םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז ְּךאָנ רעֶּבָא .טְלאַה דְנּוא טּוהְט םאָד ,ןעֶטְלאַה
 :טיִּנ םִע ןּוהְט דְנּוא ןעֶנאָז אייֵז ןיִראָו .טיִנ םּוהְמ

 טיִנ ןאָק ןעֶמ סאו ןעֶטְסאַל עֶרעוֶוְׁש ןעֶדְניִּב אייֵז .רעֶּבָא 4
 -ָנעֶמ ןּופ לעֶסְקַא איִד ףיֹוא אייֵז ןעֶנעֶל דְנּוא ,ןעֶנאָרְטְרעֶד
 רעֶגְניִּפ ַא טיִמ טיִנ אייֵז ןעֶליוז ןייֵלַא אייֵז רעֶּבָא ,ןעֶׁש

 אייֵז זַא אייז ןּורְט םיִׂשֲעַמ עֶרייֵז עֶלַא דֵנֹוא :ןעֶּבעֶהְפיֹוא 8

 . ןעֶּבאַמ אייז ןעֶד ;ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶהעֶזעֶג ןעֶלאָז
 :תיִציִצ איִד גְנאַל ןעֶּכאַמ דְנּוא  ןיִליִפְת עֶרייֵז טייֵרְּב

 דְנּוא ,תֹודועס ףיֹוא ןעֶציִז וצ ןָא ןעֶּביֹוא ּביִל ןעֶּבאָה דְנּוא 6
 לאָז ןעֶמ זַא דְנּוא :ןעֶלּוש איִד ןיִא ןָא ןעֶּביֹוא ןעֶהעֶטְׁש ּוצ 7

 ןעֶלאָז ןעֶׁשְנעֶמ איִד דְנּוא ,ןעֶסאַג איִד ןיִא ןעֶסיִרְג אייֵז
 ֵּבַר ןעֶפּורעֶג טיִנ טייַז רֶהיֵא רעֶּבָא :יִּבִר ןעֶפּור אייֵז 8

 :רעֶדיִרְּב טְנעֶז רֶהיִא דְנּוא ,רעֶרְהעֶל רֶעייֵא זיִא רעֶנייֵא ןיִראָו
 ףיֹוא רעֶטאָפ רֶעייֵא ןעֶפּור טיִנ םעֶנייֵק טְלאָז רֶהיִא דְנּוא 9

 זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶטאָפ רֶעייֵא זיִא רעֶנייֵא ןיִראָוָו ,דֵרֶע רעֶד = |
 ,רעֶרְהעֶל ןעֶפּורעֶג טייִג ְּךיֹוא טייֵז רֶהיֵא דְנּוא :לעֶמיִה םיִא 0
 רעֶּבָא :ַחיִׁשָמ רעֶד ,רעֶרְהעֶל רֶעייֵא זיִא רעֶנייֵא ןיִראוָו 1
 דְנּוא :רעֶנִיַד רֶעייֵא ןייַז לאָז ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ רעֶרעֶסעֶרְג רעֶד 2

 -ְךעֶד טעוֶו רעֶד ,ןעֶכייֵהְרעֶד טְסְּבְלעֶז ָּךיִז טעֶו םִע רעֶֶו
 ןעֶגיִרְדיִנְרעֶד ְּךיִז טעוֶו םִע רעוֶו דְנּוא ;ןעֶרעוֶו טְגיִרעֶרְיִנ
 | ;ןעֶרעוֶו טְכייֵהְרעֶד טעוֶו רעֶד

 !רעֶלְּכייַה רֶהיֵא ,םיִׁשֹּורְּפ דְנּוא םיִרְפֹוס ְךייֵא ּוצ העְו ,רעֶּבָא 2
 איד ראַפ םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמ םאָד טְסיִלְשְרעֶפ רֶהיֵא ןיִראוָו

 איר .דְנּוא ןיירַא טיִנ טְמּוק טְסְּבְלעֶז .רֶהיֵא .ןיִראו ,ןעֶׁשְנעֶמ
 ;ןיוֵרַא טיִנ רֶהיֵא טְזאָל ןעֶמּוקְנייִרַא ןעֶליוו םאוָו

 ןיִראָו !רעֶלְכייֵה רֶהיֵא ,םיִׁשּורִּפ דְנּוא םיִרְפֹוס ְָךייַא ּוצ העוָו 4
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 ראַפ דְנּוא ,תֹונָמְלַא ןּופ רעֶזייַה איִד ןייֵא טְגְניִלְׁש רֶהיֵא
 רֶהיֵא םעווֶו םּורְד ;לֵלֵּפְתִמ גְנאַל רֶהיֵא טייַז דעֶרְסיֹוא ןייֵא

 :ןעֶטְלאַהְרעֶד טֶּפְׁשִמ רֶהעֶמ
 15 ןיִראָו !רעֶלְכייַה רֶהיֵא ,םיִׁשּורְּפ דְנּוא םיִרְפֹוס ָךייַא ּוצ העָו
 זַא ,הָׁשָּבַי איִד דְנּוא םַי םעֶד רעֶּביִא םּורַא טְראָפ רֶהוֲא
 ,ןעֶראוָועֶג סאָד זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,רֶנ ַא ןעֶכאַמ טְלאָז רֶהיֵא
 לאָמ אייוַוְצ ְּךאָנ םֶנֵהיִג ןֶּב ַא ראַפ םֶהיֵא רֶהיֵא טְכאַמ יֹוזַא
 ;רֶהיֵא איוז רֶהעָמ
 16 םִע רעֶו ,טְנאָז רֶהיֵא סאו ,רעֶרְהיִפ עֶדְניִלְּב ,ָּךייַא ּוצ העוָו
 רעֶּבָא ;טיִנְראָג זיִא סאָד :שָדְקִמַה תיִּב םעֶד אייַּב טְרעוֶוְש

 זיִא רעֶד ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןּופ דְלאָנ םייַּב טְרעוֶוְׁש םִע רעֶו
 17 זיִא םעֶכְלעוֶו ןיִראָוו  ,עֶדְניִלְּב דְנּוא ןעֶראַנ רֶהיֵא :גיִדְלּוש
 טְגיִליִיַה סאָו ׁשָדְקִמַה תיֵּב סאָד רעֶדָא דְלאָנ םאָד ,רעֶסעֶרְג
 18 זיִא סאָד ,ַחֵּבְזִמ םייֵּב טְרעוֶוְׁש םִע רעוֶו דְנּוא .?דְלאָנ םאָד

 זיִא םאִז ןֶּבְרִק םייֵּב טְרעוֶוְׁש סֶע רעוֶו רעֶּבָא ;טיִנְראָג
 19 םעֶכְלעוֶו ןיִראָָו ;עֶדְניִלְּב רֶהיֵא :גיִדְלּוׁש זיִא רעֶד ,ףיֹורְד

 טְגיִלייַה סאָוו ַחַּבְזִמ רעֶד רעֶדָא ןָּבְרִק םאָד ,רעֶסעֶרְג זיִא
 20 רעֶד ןַחַּבְוִמ םייֵּב טְרעוְׁש סֶע רעוֶו םּורְד ?ןֶּבְרִק סאָד
 21 דְִנּוא :ףיֹורְד זיִא סאָו םעֶלַא אייֵּב דְנּוא ,אייֵּבְרעֶד טְרעֶמִש

 ,אייֵּבְרעֶד טְרעוֶוְׁש רעֶד ,ׁשָדְקִמַה תיֵּב םייַּב טְרעוֶוְׁש םִע רעוֶו
 29 םִע רעוֶז דְנּוא :ןעֶניִרְד טְניֹואוְו םאִוְז םֶהיֵא אייַּב דְנּוֲא
 ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד אייֵּב טְרעוֶוְׁש רעֶד ,לעֶמיִה םייָּב טְרעוֶוְׁש
 :ףיֹורְד טְציִז סאוָו םֶהיֵא אייֵּב .דְנּוא ,טאָנ
 93 ןיִראָז !רעֶלְכייַה רֶהיֵא םיִׁשּורְּפ דְנּוא םיִרְפֹוס ָךייַא ּוצ העוָו
 דְנּוא ,לעֶמיִק דְנּוא םיִנָע דְנּוא טְניִמ ןּופ רֵׂשֲעַּפ טֶּביִג רֶהיֵא
 םאִד ,הָרֹוּת רעֶד ןּופ ןעֶכאַז עֶרעֶגעֶטְכיוז איִד םיֹוא טְזאָל

 עֶזיִד ;ןעֶּביֹולְג ןעֶד דְנּוא טייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב איִד ,טְכיֵרעֶג
 -ּוצְסיֹוא טיִנ עֶנעֶי דֶנּוא ,ןּוהְט ּוצ רֶהיִא טְפְראַדעֶּב ןעֶכאַז
 24 ביִלָפ איד סיֹוא ןעֶהייֵז םאְו ,רעֶרְהיִפ עֶדְניִלְּב רֶהיֵא .:ןעֶזאָל
 :לעֶמעֶק םאָד ןעֶגְניִלְשְרעֶפ דֶנּוא
 25 ןיִראָו !רעֶלְכייַה רֶהיֵא ,םיִׁשּורְּפ דְנּוא םיִרְפֹופ ָּךייֵא ּוצ העו
 -עוֶוְסיֹנא ןּופ לעֶסיִׁש איִד דְנּוא רעֶכעֶּב םעֶד טְגיִנייר רֶהיֲא
 דְנּוא ּביֹור םיִמ לופ .אייֵז ןעֶנעֶז גיִנעוֶועֶניִא רעֶּבָא-.גיַנ
 96 ןעֶטְשְרֶע םּוצ גיִנייִר ,ׁשּורָּפ רעֶדְניֵלְּב אּוד :טייקְגיִנייִרְנּוא
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 אייֵז יִדְּכ ,גיִנעוֶועֶניִא ןּופ לעֶסיִׁש איִד דְנּוא רעֶכעֶּב םעֶד
 :גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ ןייַז ןייֵר ְּךיֹוא ןעֶלאָז

 -אָו !רעֶלְכייֵה רֶהיֵא ,םיִׁשּורְּפ דְנּוא םיִרְפֹוס ָּךייֵא ּזצ העוו 7

 סאו םיִרָבְק עֶטְסייועֶגְרעֶּביִא ּוצ ָּךייֵלְג טְנעֶז רֶהיֵא ןיר
 ןעֶנעֶז גיִנעוֶועֶניִא רעֶּבֶא ,ןעֶסיֹורְד ןּופ םיֹוא ןְהעֶׁש ןעֶהעֶז
 :טייֵקְניִנייִרְנּוא עֶדעֶי דְנּוא ,רעֶנייֵּב עֶטיֹוט טיִמ לּופ אייֵז

 איד ּוצ רֶהיֵא טְנייֵׁש ןעֶסיֹורְד ןּופ ְּךיֹוא רֶהיֵא טְנעֶז יֹוזַא 8
 טיִמ לּופ רֶהיֵא טְנעֶז גיִנעוֶועֶניִא רעֶּבֶא ,םּורְפ ןעֶׁשְנעֶמ
 :טְכעֶרְנּוא דְנּוא הָפיִנַח

 !רעֶלְכייֵה רֶהיִא ,םיִׁשּורְּפ דְנּוא םיִרְפֹוס ְָךייֵא ּוצ העָװ 9
 ָנּוא ,םיִאיִבְנ איִד ןּופ םיִרָבְק איִד טֶעיֹוּב רֶהיֵא ןיִראוָו

 ,טְגאָז רֶהיֵא דְנּוא :םיִקיִדַצ איִד ןּופ תֹובֵצַמ איִד טְריִצְרעֶפ 0

 עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןעֶטייֵצ איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶטְלאוָו ריִמ ןעוֶו
 טאַהעֶנ לייֵהְט ןייק אייֵז טיִמ טיִנ ריִמ ןעֶטְלאָו יֹוזַא ,רעֶטעֶפ

 ָךייֵא ּוצ רֶהיֵא טְנעֶז יֹוזַא :םיִאיִבְנ איִד ןּופ טּולְּב םיִא 1
 םאוָו איִד ןּופ רעֶדְניִק איִד טְנעֶז רֶהיֵא זַא ,תֹודֵע טְסְּבְלעֶז

 לופ ְךיֹוא טְכאַמ רֶהיֵא :טְכאַרְּבעֶנְמּוא םיִאיִבְנ איִד ןעֶּבאָה 2
 איִד ןעֶנְנאַלְׁש רֶהיֵא :רעֶטעֶפ עֶרייֵא ןּופ םאָמ םאָד 8

 ןעֶניִרְטְנַא רֶהיִא טעוֶו יֹוזַא איו ,ןעֶמיִדְנֶע ןּופ גְנּוצאָרְּפְׁש
 ְךייַא ּוצ קיִׁש ְךיִא טְהעֶז םּורְד ?םֶנֵהיִנ ןּופ טֶּפְׁשִמ םאָד 4

 אייֵז ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא ,םיִרְפֹוס דְנּוא םיִמָכֵח דֶנּוא םיִאיִבְנ

 טעֶו עֶכיִלְטֶע דְנּוא ;ןעֶניִצייֵרְק דְנּוא ןעֶנעֶנְרַה רֶהיִא טעוֶו
 ןעֶנאָי אייֵז טעוֶו ד;וא ,ןעֶלּוש עֶרייֵא ןיִא ןעֶסייֵמְׁש רֶהיֵא

 ְךייַא ףיֹוא לאָז םֶע יִדָּכ :עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ טאָטְׁש עֶנייֵא ןופ 8
 -עֶנ ןעֶסאָגְרעֶפ זיִא סאָו טּולְּב עֶניִרְלּוׁשְנּוא םעֶלַא ןעֶמּוק
 קיִדַּצַה לֶבָה ןּופ םּולְּב םעֶד ןּופ ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶראָָו
 טאָה רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ,הָיְכִרְּב ןֶּב הָיְרַכְז ןּופ טּולְּב םּוצ זיִּב

 תֶמֶאְָּב :ַחָּבְזִמ םעֶד דְנּוא לֶכיֵה םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ טְכאַרְּבעֶנְמּזא 6
 ;רֹוד ןעֶזיִד רעֶּביִא ןעֶמּוק טעוֶו סעֶלַא סאָד ;ךייַא ְּךיִא נאָז

 ,םיִאיִבְנ איִד טעֶטייֵטעֶג טְסאָה סאָו ּ!םִיַלְׁשּורְי !םִיַלׁשּורְי 7
 ּוצ ןעֶראוָועֶג טְקיִׁשעֶג ןעֶנעֶז םאִָו איִד טְגיִנייֵטְׁשעֶנ דְנּוא
 -ָנייֵא רעֶדְניִק עֶנייֵד טְלאָועֶג ְָּךיִא ּבאָה לאָמ ליִפ איז ,ריִד

 רעֶטְנּוא עֶגְנּוי עֶרְהיִא ןייֵא טְלעֶמאַז ןיִה ַא איז ןעֶלְמאַז
 רֶעייֵא ,העָז :טְלאועֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,לעֶניִלְפ עֶרְהיִא 8
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 89 ;ְךייַא גאָז ְךיִא ןיִראָו :טְזאָלְרעֶפ טְסיוו ְּךייַא דְרעוֶו זיֹוה
 טעוֶו רֶהיֵא זיִּב ןעֶהעֶז טיִנ ָּךיִמ רֶהיֵא טעוֶו ןָא טְציֵא ןגפ
 ןּופ ןעֶמאָנ םיִא טְמּוק רעֶכְלעוֶו ,רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג ,ןעֶנאָז
 ;ראַה םעֶד

 דכ לעטיפאק
 1 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןּופ זיִא דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא ַעּושִי דְנּוא
 -וקעֶב םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶבְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 תיֵּב םעֶד ןּופ עֶדייֵּבעֶג סאָד ןעֶזייוַו ּוצ םֶהיֵא םּוא ןעֶמ
 9 אייֵז וצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְמְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא :שָדְקַמַה

 ךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֵאָּב ?םעֶלַא סאָד טיִנ רֶהיֵא טְהעֶז ,טְנאָזעֶנ
 ןייַא ףיֹוא ןייֵטְׁש ןייֵא ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טיִנ ריִה טעוֶו םִע

 ;ןעֶרעֶזז ןעֶפְראָועֶגְּפּורַא טיִנ טעוֶו סאו ,ןעֶרעֶדְנַא
 3 ןעֶנעֶז יֹוזַא ,םיִתֵזַה רַה םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 דְנּוא ,ןייַלַא ְּךיִז אייֵּב ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז
 -עֶׁשעֶג ןעֶלעוֶו ןעֶבאַז עֶזיִד ןעוֶו םִנּוא גאָז ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ןּופ דְנּוא ןעֶמּוק ייד ןּופ ןעֶכייֵצ םאָד זיִא סאוָו דְנּוא ,ןעֶה
 טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשֵי דְנּוא ?רעֶמְלַאְטייֵצ םעֶד
 ;ןעֶרְהיִפְרעֶפ טיִנ ָךייַא לאָז רעֶנייֵק זַא טְהעֶז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ

 5 ןעֶלעֶו דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו עֶליִפ ןיִראָו
 -ךעֶפ עֶליִפ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ;ַחיִׁשָמ רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶנאָז
 6 -ְבאָנ דְנּוא תֹומָחְלִמ ןּופ ןעֶרעֶה טעֶוֶז רֶהיֵא דְנּוא :ןעֶרְהיִפ
 -ךעֶד טיִנ ְךייַא טְלאָז רֶהיִא זַא טְהעֶז ;תֹומָחֶלִמ ןּופ טְכיֵר

 רעֶּבָא ,ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶזּומ ןעֶכאַז עֶזיִר ןיִראָו ;ןעֶקעֶרְׁש
 7 -עֶטְׁשְפיֹוא טעוֶו קְלאַפ ןייֵא ןיִראָו :טיִנ ָּךאָנ זיִא ףֹוס רעֶד

 ,ּךייֵרְגיִנעֶק ןייַא דְנּוא קְלאָּפ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶנעֶק ןעֶה
 -ָנּוה ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ָךייֵרְניִנעֶק ןעֶרעֶדְנַא ןייַא ןעֶנעֶק
 8 :רעֶטְרֶע עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןיִא םיִנְרעֶטיִעְדְרֶע דְנּוא טיֹונְמְרעֶנ
 9 אייֵז ןעֶלעוֶו ןאַד :תֹורָצ ןּופ גְנאַפְנָא רעֶד זיִא סעֶלַא םאָד

 ןעֶנעֶגְרַה ּךייֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא הָרֶצ רעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ָךייֵא
 ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא אייֵּב ןעֶרעוֶו טְסאַהעֶנ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 10 ,ןְלעֶביֹורְטְׁש עֶליִפ ןעֶלעוֶו ןאַד דְנּוא :ןעֶנעוֶו םֶנעֶמאָנ ןייֵמ

 דְנּוא ,ןעֶרעֶּפְטְנֶעַרעֶּביִא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶלעוֶו דֶנּוא
 11 -עֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו סֶע דְנּוא :ןעֶסאַה ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא
 ;ןעֶרְהיִפְרעֶפ עֶליִפ ןעֶלעֶו דְנּוא ,םיִאיִבְנ עֶׁשְלאָפ עֶליִפ ןעֶה

 נב

, 



 רפהיתמס 0ׂ

 איד טעוֶו ,ןעֶרְהעֶמְרעֶפ ְּךיִז טעוֶו טְכעֶרְנּוא םאָד לייוװ דְנּוזא 2
 טְלאַה םאוְו רעֶד רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְלאַק עֶליִפ ןּופ עֶּביִל 3
 דְנּוא :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג טעוֶו רעֶד ,ףֹוס םּוצ זיִּב סיֹוִא 4

 טְגיִדעֶרְּפעֶג טעוֶו ְךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ הֶבֹוט הָרּוׂשְּב עֶזיִד
 עֶלַא ּוצ סיִנְגייֵצ ַא ראַפ טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד ןיִא ןעֶרעוֶו
 :ןעֶמּוק ףֹוס רעֶד טעֶז ןאַד דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ

 -ךעֶּפ רעֶד ןּופ לֶעייֵרְג איִד ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיִא ןעוֶו םּורְד 8
 גיִדְנעֶהעֶטְׁש איִבָנַה לֵאיִנָד ןּופ טְגאָזעֶג זיִא םאו ,גְנּוטְסיוו
 -עֶטְׁשְרעֶפ .רֶע זאָל טְנייֵל סאוָו רעֶד---;טְרָא ןעֶניִלייֵה םיִא

 ןעֶפיֹולְטְנַא הָדּוהְי ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו איִד ןעֶזאָל ןאַד---:ןעֶה 6
 זאָל ְּךאַד םעֶד ףיֹוא זיִא סאָו רעֶד דְנּוא ;גְרעֶּב איִד ּוצ 7

 ּזַצ זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶכאַז איִד םּוא ןעֶהעֶגְרעֶטְנּורַא טיִנ רֶע
 טיִנ ְּךיִז רֶע זאָל דְלעֶפ םיִא זיִא םאָו רעֶד דְנּוא ;ןעֶמעֶנ 8
 העָז דְנּוא :ןעֶמעֶנ ּוצ דיילק ןייַז םּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא קירּוצ 9

 ּוצ ןעֶּבעֶג סאוָו איִד דְנּוא ,תֶרָּבּועְמ ןעֶנעֶז סאוָו איִד ּוצ
 רֶעייֵא זַא רֶהיֵא טעֶטעֶּב רעֶּבָא :נעֶט עֶנעֶו ןיִא ,ןעֶנייֵז 0

 ;תָּבַׁש םיִא רעֶדָא ,רעֶטְניוִו םיִא ןייַז טיִנ לאָז ןעֶפיֹולְטְנַא
 זיִא סאָ עֶכְלעֶזַא ,הָדֵצ עֶסיֹורְג ַא ןייַז טעוֶו ןאַד ןיִראוָו 1

 טעוֶו דְנּוא ,דְנּוצַא ויִּב טְלעוֶו רעֶד גְנאַפְנָא ןּופ ןעוֶועֶב טיִנ
 טיִנ ןעֶלאָז געֶט עֶזיִד ןעוֶו דְנּוא :ןייַז רֶהעֶמ טיִנ ךיוא 2

 טעֶטעֶרעֶג טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק טעֶה יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו טְצְריִקְרעֶפ

 ןעֶלעוֶו עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא איד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא ;ןעֶראָועֶג
 ּוצ טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו ןאַד :ןעֶרעוֶו טְצְריִקְרעֶפ געֶט עֶנעֶי 8

 טְּביֹולְג ;אָד רעֶדָא ַחיִׁשְמ רעֶד זיִא ריִה ,טְהעֶז ,ןעֶנאָז ָךייֵא
 םיִחיִׁשְמ עֶׁשְלאַפ ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו םִע ןיִראָו :טיִנ םֶע 4

 ןעֶכייֵצ עֶסיֹורְג ןעֶדְרעוֶו אייֵז דְנּוא ,םיִאיִבְנ עֶׁשְלאַפ דְנּוא
 סֶע ןעוֶו ןעֶרְהיִּפְרעֶפ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶזייוֵו רעֶדְנּואוְו דְנּוא

 ְךיִא ,טְהעֶז :עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְיֹוא איִד ּוליִפַא ןייַז ְךיִלְנעֶמ לאָז 8
 ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו םּורְד :טְנאָזעֶגְנָא רֹעֶהיִרְפ ָּךייֵא ּבאָה 6

 טיִנ טְהעֶג יֹוזַא ,רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא זיִא רֶע ,טְהעֶז ,ןעֶבאָז ְּךייֵא
 טְּביֹולְג יֹוזַא ,ןְרעֶמאַק איד ןיִא זיִא רֶע ,טְהעֶז ;םיֹורַא

 ןופ סיֹוא טְהעֶנ ץיִלְּב רעֶד איו יֹוזַא ןיִראָו ;טיִנ סֶע 7

 ןייַז ְּךיֹוא:טעֶו יֹוזַא בָרֵעַמ ּוצ זיִּב טְנייֵׁש דִנּוא חָרָזִמ
 זיִא הָלָבְנ איִד ּואְו :םָדָא ןֶּב םעֶד ןּופ ןעֶמּוק סאָד 8
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 :ןעֶלְמאַזְרעֶּפ רעֶלְדָא איִד ְּךיִז ןעֶלעוֶו טְראָד
 29 ןּוז איִד טעֶו געֶט עֶנעֶו ןּופ הָרָצ רעֶד ְּךאָנ ְּךייֵלְנ דְנּוא
 רֶהיֵא ןעֶּבעֶג טיִנ טעדֶו הָנָבְל איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו רעֶטְּסְניִפ
 דְנּוא ,ןעֶלאַפ לעֶמיִה ןּופ ןעֶלעֶו ןעֶרעֶטְׁש איִד דְנּוא ,טֶּכיִל
 30 ןאַד דְנּוא ;ןעֶנעוֶועֶּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו לעֶמיִה ןּופ ןעֶטְפעֶרְק איִד
 -יֵה םיִא םָדָא ןֶּב םעֶד ןּופ ןעֶבייֵצ סאָד ןעֶזייוֵועֶּב ָּךיִז טעוֶו
 דֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶטְכעֶלְׁשעֶג עֶלַא ןעֶלעוֶו ןאַד דְנּוא ,לעֶמ

 ןיִא גיִדְנעֶמּוק םָדָא ןֶּב םעֶד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןְרֶעיֹורְט
 -ְךעֶה עֶסיֹורְנ דְנּוא טְפאַרְק טיִמ לעֶמיִה ןּופ ןעֶקְלאָו איִד
 81 טיִמ םיִכָאְלַמ עֶנייֵז ןעֶקיִשְסיֹורַא טעוֶו רֶע דְנּוא :טייקְכיֵל

 ןעֶלְמאַזְנייַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רָפֹוׁש ַא ןּופ לֹוק סיֹורְג ַא
 קֶע ןייֵא ןּופ ןעֶדְניוִו ריִפ איִד ןּופ עֶמְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶנייַז
 :ןעֶרעֶדְנַא םּוצ זיִּב לעֶמיִה
 39 גייווְצ עֶנייַז ןעוֶו ,םיֹוּבְנעֶנייִפ םעֶד ןּופ לָׁשָמ ַא טְנְרעֶל רעֶּבָא
 יֹוזַא ,רעֶטעֶלְּב םיֹורַא טְגְנעֶרְּב דְנּוא ,ׁשיִרְפ ןיֹוׁש טעוֶו
 33 ,רֶהיֵא ְךיֹוא יֹוזַא :טְנעֶהאָנ זיִא רעֶמּוז רעֶד זַא רֶהיֵא טְסייוֵו
 זַא ןעֶסיוִז רֶהיִא טְלאָז ,ןעֶהעֶז םעֶלַא םאָד טעדֶו רֶהיֵא ןעוֶו
 34 .ךייַא ְּךיִא נאָז תֶמֶאָּב :ריִהְמ רעֶד אייֵּב טְנעֶהאָנ זיִא םִע
 -עֶנ טעוֶו סעֶלַא סאָד זיִּב ,ןעֶהעֶנְרעֶפ טיִנ טעוֶו רֹוד םעֶזיִד

 38 עֶנייַמ רעֶּבָא ,ןעֶהעֶגְרעֶפ ןעֶלעוֶו דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה :ןעֶהעֶׁש
 36 גאָט םעֶנעֶי ןּופ רעֶּבָא :ןעֶהעֶגְרעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו רעֶטְרעוֶו
 םיִכָאְלַמ איד טיִנ ְּךיֹוא ,טיִנ רעֶנייֵק םייַו הָעָׁש רעֶד דְנּוא
 ;ןייֵלַא רעֶטאָפ רעֶד טְרֶעייֵנ ,ןְהּוז רעֶד טיִנ ָּךיֹוא ,לעֶמיִה ןּופ
 37 ּוק סאָד ןייַז טעֶֶז יֹוזַא ,ַחֹנ ןּופ געֶט איִד איז יֹוזַא ןיִראָו
 38 םאִו נעֶט איִד ןיִא איו יֹוזַא ןיִראָו :םָדָא ןֶּב םעֶד ןּופ ןעֶמ
 דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,לּוּבַמ םעֶד ראָפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶד
 -עֶג הָנּותַח דְנּוא טְכאַמעֶג הָנּותַח ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶקְנּורְטעֶנ
 רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא ַחֹנ ןעוֶו נאָט םּוצ ויִּב טאַה
 39 זיִא לּוּבַמ סאָד זיִּב טְסּואוְועֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :הָביֵת
 טעֶזז יֹוזַא ;ןעֶנאָרְטעֶנְקעֶדְוַא עֶלַא אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 40 אייוֵוַצ ןעֶלעוֶו ןאַד :םָדָא-ְזִּב םעֶד ןּופ ןעֶמּוק סאָד ןייַז ְּךיֹוא

 ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טעֶז רעֶנייֵא ;דְלעֶפ ןייֵא ףיֹוא ןייַ
 41 ןֶעיֹורְפ אייוֵוְצ :ןעֶרעֶוֶו טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טעוֶו רעֶנייֵא .דְנּוא
 ןעֶמּונעֶגקעוֶוַא טעוֶו עֶנייֵא ;לְהיִמ ןייֵא אייֵּב ןעֶלאָמ ןעֶלעוֶו
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 ,טְכאַוַו םּורְד :ןעֶרעוֶו טְזאָלעֶגְרעֶּביִא עֶנייֵא רְנּוא ,ןעֶרעוֶו 2

 טעוֶו ראַה רֶעייֵא גאָט ןעֶכְלעוֶו ןיִא טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא ןיִראָו
 טְלאוָו תִיַּבַה לַעַּב רעֶד ןעוֶו ,םאָד טְסייוֵו רעֶּבָא :ןעֶמּוק 8

 טעוֶו .בָנֵנ רעֶד טְכאַנ רעֶד ןּופ ְּךאַו רעֶכְלעוֶו ןיִא ןעֶסיוִו
 טְזאָלעֶג טיִנ טְלאָָו דְנּוא ,טְכאוַועֶג רֶע טְלאוָו יֹוזַא ,ןעֶמּוק

 ןיִראוָו ,טייֵרעֶּב ְּךיֹוא רֶהיֵא טייַז םּורְד :ןעֶכעֶרְּבְנייֵא זיֹוה ןייַז 4

 טְקְנעֶד רֶהיֵא עֶכְלעוֶו ןּופ ,הָעָׁש ַא ןיִא טְמּוק םָדָא ןֶּב רעֶד
 טְכעֶנְק רעֶנּולְק דְנּוא רֶעייֵרְטעֶג רעֶד ןעֶד זיִא רעוֶו :טיִנ 5

 זַא ,דְניִזעֶגְזיֹוה ןייַז רעֶּביִא טְלעֶמְׁשעֶג טאָה ראַה ןייַז םעֶד
 טְשְנעֶּבעֶג ?טייֵצ רעֶד ּוצ זייֵּפְׁש עֶרייֵז ןעֶּבעֶג אייֵז לאָז רֶע 6

 טעוֶו ,טְמּוק רֶע ןעוֶו ,ראַה ןייַז ןעֶכְלעֶו ,טְכעֶגְק רעֶד זיִא
 רֶע זַא ;ְךייֵַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב :ןּוהְט יֹוזַא ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא 7

 ?ןעֶנעֶמְרעֶפ ןעֶצְנאַנ ןייַז רעֶּביִא ןעֶלעֶטְׁשעֶּב םֶהיֵא טעוֶו
 ןייַז ןיִא ןעֶנאָז טעוֶו טְכעֶנְק רעֶטְכעֶלְׁש רעֶגעֶי ןעוֶו רעֶּבָא 8
 ןעֶּביֹוהְנָא טעוֶו דְנּוא :ןעֶמּוק ּוצ ְּךיִז טְמיֹוז ראה ןייֵמ ,ץְראַה 49

 ;םירּוּכִׁש טיִמ ןעֶקְניִרְט ּוצ דְנּוא ןעֶנאָלְׁש ּוצ טְכעֶנְקְטיִמ עֶנייֵז

 גאָט ַא ןיִא ןעֶמּוק טְכעֶנְק םעֶנעֶי ןּופ ראַה רעֶד טעוֶו יֹוזַא 0
 רֶע רעֶד ןּופ הֶעָׁש ַא ןיִא דְנּוא טיִנ טעֶטְראוַוְרֶע רֶע םעֶד

 םֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶדייֵנְׁשְרעֶצ םֶהיֵא טעוֶו רֶע דְנּוא :טיִנ טְסייוֵו 1

 ןייַז טעֶו טְראָד ,רעֶלְבייֵה איד ןעֶׁשיווְצ לייֵהְט ןייַז ןעֶּבעֶג
 :ןעֶציִרְקְנייֵצ דְנּוא ןייוֵועֶג

 הכ לעטיפאק
 ןְהעֶצ ּוצ ןייַז טְכייֵלְנעֶג םִיַמָׁשַה תּוכְלַמ סאָד טעֶו ןאַד 1

 דִנּוא ,ןעֶּפְמאַל עֶרייֵז ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה םאִו ןְעיֹורְפְנִנּי
 אייז ןּוּפ ףֶניִפ דנּוא :ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶקְּטְנַא ןָתָה םעֶד ןעֶנעֶז 2
 -אֵנ איִד ןיִראָו :גּולק ףֶניִפ דְנּוא ,שיראַנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז 8

 טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶּפְמאַל עֶרייֵז ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה עֶׁשיִר
 ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה עֶנּולְק איִד רעֶּבָא :ןעֶמּונעֶגְטיִמ לֶהֵע ןייק 4
 רעֶד ןעֶו דְנּוא :ןעֶּפְמאַל עֶרייֵז טיִמ םיִלָּכ עֶרייֵז ןיִא לֶהֶע 8

 דְנּוא טְלעֶמיִרְדעֶנ עֶלַא ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְמיֹוזעֶג ָּךיִז טאָה ןֵתָח
 זיִא טְכאַנ רעֶד ןעֶטיִמ ןיִא רעֶּבָא :ןעֶפאָלְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז 6

 -ָטְנַא םֶהיֵא טְהעֶג !ןָתָח רעֶד טְהעֶז ,אייֵרְׁשעֶג ַא ןעֶראועֶג
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןֶעיֹורְפגְנּוי עֶזיִד עֶלַא ןעֶנעֶז ןאַד :ןעֶנעֶק 7

 איִד דְנּוא :טְכאַמעֶג ְטְבעֶרּוצ ןעֶּפְמאַל עֶרייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא 8



 3 חהכ היתמ
 ןּופ םֶנּוא טֶּביִג ,עֶנּולְק איֵד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶׁשיִראַנ
 9 דְנּוא :םיֹוא ןעֶהעֶג ןעֶּפְמאַל עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו ;לֶהָע רֶעייֵא

 רעֶמאָט ,ןייֵג ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה עֶנּולְק איִד
 טְהעֶנ ;ָךייַא ראַפ דְנּוא םֶנּוא ראַפ ןייַז גּונעֶב טיִנ טעוֶו
 10 אייֵז איו דְנּוא :ָּךייַא טְפיֹוק דְנּוא רעֶמעֶרְק איִד ּוצ רעֶּביִל

 ,ןעֶמּוקעֶג לייוַוְרעֶד ןָתָח רעֶד זיִא ןעֶּפיֹוק ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז
 םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז ,ןעֶזעוֶועֶג גיִטְראַפ ןעֶנעֶז סאוָו איד דְנּוא
 "עֶנּוצ זיִא ריִהְט איִד דְנּוא ;הָנּותַח רעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְנייַרַא

 1| עֶרעֶדְנַא איִד ןעֶנעֶז ְךאָנְרעֶד דְנּוא :ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָלְׁש
 ,ראַה ,ראַה ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶב ְךיֹוא ןְעיֹורְפְגִנּוי
 19 ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶנ טאָה רֶע רעֶּבָא :םֶנּוא ןעֶפַע
 13 ,טְכאַו םּורְד :טיִנ ָּךייַא ןעֶק ְּךיִא .ךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאַּב
 :הָעָׁש איִד דְנּוא גאָט םעֶד טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא ןיִראו
 14 זיִא סאו ןאַמ ַא איז יֹוזַא זיִא םִיַמָׁשַה תּוכָלַמ םאָד ןיִראָו
 דְנּוא ןעֶפּורעֶג טְבעֶנְק עֶנייַז טאָה דְנּוא ,ןעֶראָפעֶגְקעוֶוַא
 15 טאֵה רֶע דָנּוא :ןעֶּבעֶגעֶנְרעֶּביִא ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייַז אייֵז טאָה

 ןעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ םֶניִפ םעֶנייֵא
 עֶנייֵז ְּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ;םִנייֵא ןעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא ,אייוַוְצ
 16 ןעֶמּוקעֶּב טאָה סאוָו רעֶד :ןעֶראָפעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ;טְפאַרְק
 טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג ְּךייֵלְנ זיִא רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ ףֶניִפ איִד

 :רעֶטְנעֶצ ףְניִפ עֶרעֶדְנַא טְניִדְרעֶפ דְנּוא ,טְלעֶדְנאַהעֶג טיִמְרעֶד
 17 ְּךיֹוא טאָה ןעֶמּוקעֶּב אייוַוְצ איִד טאָה סאָו רעֶד ָּךיֹוא יֹוזַא
 18 ןעֶמּוקעֶּב טאָה סאָו רעֶד רעֶּבָא :אייוַוַצ עֶרעֶדְנַא טְניִדְרעֶפ
 דְנּוא דֶרֶע רעֶד ןיִא ןעֶּבאָרְנעֶגטאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא םעֶנייֵא
 19 ַא ְָּךאָנ דְנּוא :ןעֶנְראָּבְרעֶפ ראַה ןייַז ןּופ דְלעֶג סאָד טאָה
 ,ןעֶמּוקעֶג קירּוצ טְכעֶנְק עֶזיִד ןּופ ראַה רעֶד זיִא טייֵצ עֶנְנאַל
 90 טאָה סאוָו רעֶד דְנּוא :טְנעֶכעֶרעֶּב אייֵז טיִמ ְּךיִז טאָה דְנּוא

 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא ןעֶמּוקעֶּב רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ ףֶניִּפ איִד
 ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,רעֶטְנעֶצ ףֶניִפ עֶרעֶדְנַא טְכאַרְּבעֶנ טאָה
 -ליִז רעֶטְנעֶצ ףְניִפ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא ריִמ טְסאָה אּוד ,ראַה
 :רעֶטְנעֶצ ףֶניִפ ְּךאָנ טְניִדְרעֶפ אייֵז טיִמ ּבאָה ָּךיִא העָז ,רֵעָּב
 21 אּוד ןְרעֶׁש ץְנאַג ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא
 ןעוֶועֶג אייֵרְמעֶנ טְסיִּב אּוד ;טְכעֶנְק רֶעייֵרְטעֶג דְנּוא רעֶטּונ

 עֶליִפ רעֶּביִא ןעֶלעֶטְׁשְנֶא ךיִד ְּךיִא לֶעוֶו יֹוזַא ,גיֶנעוֶו רעֶּביִא
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 סאָו רעֶד :ראַה ןייֵד ןּופ דייֵרְפ איִד ּוצ ןייַרַא םּוק ,ןעֶכאַז 2
 -עֶג ְּךיֹוא ויִא ןעֶמּוקעֶּב רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ אייוֵוְצ איִד טאָה
 -עֶנְרעֶּביִא ריִמ טְסאָה אּוד ,ראַה ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶמּוק
 אייז טיִמ ּבאָה ְּךיִא ,העֶז ,רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ אייוֵוְצ ןעֶּבעֶג

 םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה ןייַז :רעֶטְנעֶצ אייוֵוְצ ְּךאָנ טְניִדְרעֶפ 8
 ;טְּכעֶנְק רֶעייֵרְטעֶג דְנּוא רעֶטּוג אּוד ,ןְהעֶׁש ץְנאַג ,טְגאָזעֶג
 ָךיִא לעוֶז יֹוזַא ,גיִנעוֶו רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג אייֵרְטעֶנ טְסיִּב אּור
 איד ּוצ ןייֵרַא םּוק ;ןעֶכאַז עֶליִּפ רעֶּביִא ןעֶלעֶטְׁשְנָא ּךיִד

 םעֶנייֵא םעֶד טאָה םאֶו רעֶד דְנּוא :ראַה ןייֵד ןּופ דייֵרְפ 4
 טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ְךיֹוא זיִא ןעֶמּוקעֶּב רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ
 ,שְנעֶמ רעֶטְראַה ַא טְסיִּב אּוד זַא סייוו ּךיִא ,ראַה ,טְנאָזעֶג
 טְסְלעֶמאַז דְנּוא ,טְעייֵזעֶג טיִנ טֶסאָה אּזד ּואוְו טְסְדייֵנְׁש אּוד

 ּבאָה ָךיִא דְנּוא :טייֵרְמְׁשּוצ טיִנ טְסאָה אּוד ןעֶנאַוַו ןּופ ןייֵא 5
 יָנעֶצ ןייֵד ּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶג ןיִּב דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִמ
 טְסאָה אּוד ,העֶז ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ דֶרֶע רעֶד ןיִא רעֶּבְליִז רעֶט

 טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ראַה ןייַז דְנּוא :עֶניִנייֵד םאָד 6
 ,טְכעֶנְק רעֶליֹופ דְנּוא רעֶטְּכעֶלְׁש אּוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 -עֶנ טיִנ ּבאָה ְּךיִא ּואוְו דייֵנְׁש ָּךיִא זַא טְסּואוְועֶג טְסאָה אּוד
 :טייֵרְטְׁשּוצ טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןעֶנאוַו ןופ ןייַא לעֶמאַז דְנּוא טֶעייֵז

 איד אייֵּב ןעֶנעֶלְנייֵרַא דְלעֶג ןייֵמ טְלאָזעֶג אּוד טְּסאָה םּורָד 7
 יּפֶא ְּךיִא לאָז ןעֶמּוק לעֶװ ְךיִא ןעוֶו יִדְּכ ,רעֶלסְקעוֶו

 םֶהיֵא ןּופ םעֶנ םּורְד :טְנעֶצאָרְּפ טיִמ עֶניִנייֵמ םאָד ןעֶמעֶנ 8
 סאו םעֶד ּוצ סֶע טְּביִג דְנּוא ,רעֶּבְליִז רעֶטְנעֶצ םעֶד קעוֶוַא

 ּוצ טאָה סאָו רעֶכיֵלְטיִא ןיִראוָו +רעֶטְנעֶצ ןְהעֶצ איִד טאָה 9
 בירְּביִא ְּךאָנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג טעוֶו םעֶד
 ְךיֹוא טעוֶו םעֶד ןּופ ,טיִנ טאָה םאָו רעֶד רעֶּבָא ;ןעֶּבאָה

 טְפְראוַו דְנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע סאָו סאָד 0
 םיִנְרעֶטְטְניִפ רעֶד ּוצ טְכעֶנְק ןעֶגיִצּונְנּוא םעֶד םיֹורַא
 :ןעֶציִרְקְנייֵצ דֵנּוא ןייוַועֶג ןייַז טעוֶו טְראָד ,ןעֶסיֹורְד

 דְנּוא ,טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו םָדָא ןֶּב רעֶד ןעוֶו 1
 ןייז ףיֹוא ןעֶציִז רֶע טעוֶו ןאַד ,םֶהיֵא טיִמ םיִכָאְלַמ עֶלַא

 -ְךעֶפ םֶהיֵא ראָפ ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא :דֹובָּכַה אֵסְּכ 2
 רעֶדְנַאְנייַא ןּופ אייֵז טעֶו רֶע דְנּוא ;ןעֶרעֶו טְלעֶמאַז
 ןּופ ףאָש איִד ּפָא טעֶדייֵׁש ָּךּוטְסאַּפ ַא איוִו יֹוזַא ,ןעֶדייֵׁש
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 38 עֶנייַז ּוצ ףאָׁש איִד ןעֶלעֶטְׁש טעוֶו רֶע דְנּוא :ןעֶניִצ איד
 84 טעֶז ןאַד :עֶקְניִל איד ּוצ ןעֶניִצ איִד דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר
 טֶמּוק ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןָא איִד ּוצ ןעֶנאָז גיִנעֶק רעֶד

 ְךייֵרְגיִנעֶק םאָד טֶּבְרֶע ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ עֶטְשְנעֶּגעֶג רֶהיֵא
 רעֶד ןּופ גְנּודְניִרְג רעֶד ןּופ ָּךייֵא ראַפ טייֵרְּבעֶנְנָא זיִא סאוָו
 35 טאָה רֶהיֵא דְנּוא ןעֶועוֶועֶג גיִרעֶנְנּוה ןיִּב ָּךיִא ןיִראָז :טְלעוֶו
 ְךְנּוא ןעֶזעוֶועֶג גיִטְׁשְרּוד ןיִּב ְּךיִא ;ןעֶסֶע ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ
 חַרֹוא ןייַא ןיִּב ּךיִא ;ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טאָה רֶהיֵא
 36 דאֵנ ןיִּב ָךיִא ;ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ְָּךיִמ טאָה רֶהיִא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג
 ןיִּב ְךיִא ;טעֶדייֵלְקעֶג ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג טעֶק

 ןיִּב ְּךיִא ;טֶכּוזעֶּב ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג קְנאַרְק
 -ּוקעֶנ ריִמ ּוצ טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג םיִנְגְנעֶּפעֶג םיִא
 37 דִנּוא ןעֶרעֶפְטְנֶע םֶהיֵא ּוצ םיִקיִדַצ איִד ןעֶלעוֶו ןאַד :ןעֶמ

 ןעֶהעֶזעֶג גיִרעֶגְנּוה ָּךיִד ריִמ ןעֶּבאָה ןעוֶו ,ראַה ,ןעֶנאָז
 דְנּוא ,גיִטְׁשְרּוד רעֶדָא ?ןעֶמֶע ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ריִד ןעֶּבאָה דְנּוא

 38 ריִמ ןעֶּבאָה ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ריִד ןעֶּבאָה
 ? ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ְךיִד ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג חַרֹוא ןייַא ָּךיִד
 39 ןעֶֶו דְנּוא ?טעֶדייֵלְקעֶג ָּךיִד ןעֶּבאָה דְנּוא טעֶקאַנ רעֶדָא

 ,םיִנְגְנעֶּפעֶג םיִא רעֶדָא ןעֶהעֶזעֶג קְנאַרְק ְּךיִד ריִמ ןעֶּבאָה
 40 -םֶנָע טעֶו גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ?ןעֶמּוקעֶג ריִד ּוצ ןעֶנעֶז דְנּוא
 זַא ,ְךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב ,ןעֶנאָז אייֵז וצ טעוֶו דְנּוא ןעֶרעֶפ
 עֶטְסְנייֵלְק איִד ןּופ םעֶנייֵא ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶהיֵא םאוָו סאָד
 :ןּוהְמעֶג ריִמ ּוצ סֶע רֶהיֵא טאָה ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ עֶזיִד ןּופ
 41 ,דְנאַה עֶקְניִל עֶנייֵז ןָא איד ּוצ ְּךיֹוא ןעֶנאָז רֶע טעוֶו ןאַד
 -ייֵפ ןעֶניִּבֶע םוצ ,עֶטְכּולְפְרעֶפ רֶהיֵא ריִמ ןּופ קעוֶוַא טְהעֶנ
 :םיִכָאְלַמ עֶנייֵז דְנּוא ןֶטָׂש םעֶד ראַפ טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא סאוָו רֶע
 49 ריִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג גיִרעֶנְנּוה ןיִּב ְּךיִא ןיִראוָו
 דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג גיִטְׁשְרּוד ןיִּב ְּךיִא ;ןעֶסֶע ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טיֵנ
 43 ןייֵא ןיִּב ְּךיִא :ןעֶקְניִרְמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ ריִמ טאָה רֶהיֵא
 ;ןעֶמּונעֶגְנייִרַא טיִנ ָּךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג חַרֹוא
 -עֶנ טיִנ ְָּךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טעֶקאַנ ןיִּב ָּךיִא
 ,םיִנגְנעֶפעֶג םיִא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג קְנאַרק ןיִּב ְךיִא ;טעֶדייֵלְק
 41 ְךיֹוא אייֵז ןעֶלעֶו ןאַד :טְכּוזעֶּב טיִנ ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא
 ְךיִד ריִמ ןעֶּבאָה ןעוֶו ,ראַה ,ןעֶגאָז דְנּזִא ןְרעֶפְמְנֶע םֶהיֵא ּוצ
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 ,םָרֹוא ןייֵא רעֶדָא ,ףיִטְשְרּוד רעֶדָא ,ןעֶהעֶועֶג גיִרעֶנְנּוה

 דְנּוא ,סיִנְגְנעֶפעֶג םיִא רעֶדָא ,קְנאַרק רעֶדָא ,טעֶקאַנ רעֶדָא
 ןעֶרעֶפְטְנֶע אייֵז ּוצ רֶע טעוֶו ןאַד ?טְניִדעֶּב טיִנ ְךיִד ןעֶּבאָה 8

 רֶהיֵא םאָו סאָד זַא ;ְךייֵא ָּךיִא נאָז תֶמֶאָּב ,ןעֶנאָז דְנּוא

 טאָה עֶטְסְנייֵלְק עֶזיִד ןּופ םעֶנייֵא ּוצ ןּוהְמעֶנ טיִנ טאָה
 קעוֶוַא ןעֶלעוֶו עֶזיִד דְנּוא :ןּוהְמעֶנ ריִמ ּוצ טיִנ סֶע רֶהיֵא 0

 ןעֶניִּבֲע םּוצ םיִקיִדַצ איִד רעֶּבָא ףאָרְטְש עֶניִּבֲע רּוצ ןעֶהעֶג

 :ןעֶּבעֶל
 בָא ,

 וכ לעטיפאק
 עֶלַא טְגיִדְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשֵי ןעוֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 :םיִדיִמְלַּת עֶנייַז ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ,רעֶטְרעוֶו עֶזיִד
 רעֶד דְנּוא ,חַסֶּפ ןייַז טעוֶו געֶט אייוֵוְצ ָּךאָנ זַא טְסייוֵו רֶהיִא 2

 -עֶּג לאָז רֶע יִדְּכ ,ןעֶרעוֶו טְרעֶפיִלעֶגְרעֶּגיִא טעֶז םָדָא ןֶּב
 יִׁשאֵר איד טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןאַד :ןעֶרעוֶו טְגיִצייֵרְק
 טְסאַלאַּפ םּוצ ,קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איֵד דְנּוא ,םיִנֵהֹּכ

 אייז דְנּוא :אָפְיַק ןעֶסייֵהעֶג טאָה םאו ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ 4
 ןעֶמעֶנ ַעּוׁשֵי ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶמְלאַהעֶג הָצֵע ןייֵא ןעֶּבאָה

 אייז רעֶּבָא :ןעֶנְנעֶרְּבְמּוא םֶהיֵא ןעֶלאָז דְנּוא ,טְסיֵל םיִמ 5
 ןייק ןייַז טיִנ לאָז סֶע זַא .ּבֹוט םֹוי םיִא טיִנ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 :קְלאַפ םיִא שאִרעֶג

 ןּועְמִׁש ןּופ זיֹוה םיִא ,יִניִה-תיֵּב ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא 6
 סאו ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא איֹורְפ ַא דְנּוא :עֶרֹוצְמ םעֶד 7

 לֶהֶע ןעֶרייֵהְט טיִמ לעֶניִרְק רעֶטְסאַּבְלַא ןייֵא טאַהעֶג טאָה
 רֶע ןעוֶו ּפאק ןייַז ףיֹוא ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא םִע טאָה איִז דִנּוא

 סאָד ןעֶּבאָה םיִדיִמְלִמ איִד איז :שיט סייֵּב ןעֶסעֶזעֶג זיִא 8
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶסאָרְדְרעֶּפ אייֵז םִע טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג

 ןיִראָו ?ןייז גְנּודְנעוֶוְׁשְרעֶפ איֵד לאָז םאָו ּוצ ,טְגאָזעֶג 9
 ,רָלעֶג ליִפ ראַפ ןעֶרעֶו טְפיֹוּקְרעֶפ טְנאָקעֶג טאָה םאָד

 ַעוׁשִי ןעוֶו דֵנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶנ עֶמעֶרָא איִד ּוצ דְנּוא 0
 םּוראָו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,טְסּואוְועֶג םאָד טאָה
 םעֶטּוג ַא טאָה איִז ןיִראָו ? רַעַצְמ איֹורְפ איד רֶהיִא טְנעֶז

 רֶהיִא טאָה עֶמעֶרָא איִד ןיִראָו :ןּוהְטעֶנ ריִמ ןָא קְרעוֶו 1
 ןעוֶו ןיִראוָו :דיִמָּת טיִנ רֶהיֵאטאָהָךיִמ ףעֶּבֶא ,ָךייֵא טיִמ דיִמָּת 2

 יֹוזא ,ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא ּבייֵל ןייֵט ףיֹוא לֶהֶע םעֶויִד טאָה איִד



 77 וכ היתמ

 13 ךיִא נאָז תֶמֶאָּב :הָרּובְק עֶנייֵמ ראַפ ןּוהְמעֶנ סאָד איִז טאָה
 טעדֶו הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ּואְו טְלעֶו ןעֶצְנאַג רעֶד ןיִא ;ךייֵא
 סאו ןעֶלְהעֶצְרעֶד ְּךיֹוא ןעֶמ טעוֶו אָד ,ןעֶרעוֶו טְניִדעֶרְּפעֶג
 :ןעֶקְנעֶדְנַא רֶהיֵא וצ ,ןּוהְּטעֶנ ריִמ ּוצ טאָה איִז
 14 ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו ,ףְלעוֶוְצ איִד ןּופ רעֶנייֵא זיִא ןאַד
 :םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְקעוֶוַא ,תֹויַרְק שיִא הָדּוהְי
 15 ְךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶג ריִמ רֶהיֵא טְליוִו סאָו ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶרעֶפיִלְרעֶּביִא ָּךייֵא ּוצ םֶהיֵא לעוֶו
 :רעֶּבְליִז קיִּטִׁש גיִסייֵרְד ראַפ טְכייֵלְנְרעֶפ םֶהיֵא טיִמ ְָךיִז
 16 ,טְכּוזעֶג טְויֵהְנעֶנעֶלעֶג ַא רֶע טאָה ןָא לאָמְצְנעֶד ןּופ דְנּוא
 :ןְרָסֵמְרעֶפ אייֵז ּוצ םֶהיֵא לאָז רֶע זַא
 17 םיִדיִמְלִּת איִד ןעֶנעֶז תֹוצַּמַה גַח ןּופ גאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םיִא דְנּוא
 ּואוָו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ַעּוׁשִי ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 ?ןעֶסֶע ּוצ חַסֶּפ ןעֶטייֵרְּבְנָא ריִד ןעֶלאָז ריִמ זַא אּוד טְסְליוו

 18 ּוצ ןייַרַא טאָמְׁש איִד ןיִא טְהעֶנ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 טייֵצ עֶנייֵמ ,טְנאָז רעֶרְהעֶל רעֶד םֶהיֵא טְנאָז דְנּוא ןאַמ ַא
 עֶנייֵמ טיִמ חַסֶּפ ןעֶטְלאַה ריִד אייֵּב לעד ָּךיִא ,טְנעֶהאָנ זיִא
 19 איז יֹוזַא ןּוהְּמעֶנ ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד דְנּוא :םיִדיִמְלַּת
 גיֵטְראַפ חַסֶּפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶסייֵהעֶג אייֵז טאָה ַעּושִי
 20 רֶע טאָה ןעֶראועֶג דְנעֶּבָא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא :טְכאַמעֶנ
 21 דָנּוא ;םיִדיִמְלִּת ףְלעֶוְצ איִד טיִמ טְצעֶזעֶג רעֶדיִנַא ָּךיִז
 גאָז תֶמֶאְּב ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייװ
 29 דָנּוא :ןְרְסֵמְרעֶפ ְּךיִמ טעֶז ְּךייַא ןּופ רעֶנייֵא זַא ;ךייַא ָּךיִא
 טאָה אייֵז ןּופ רעֶדעֶי דְנּוא ,טְּביִרְטעֶּב רֶהעֶז ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 23 טאָה רֶע דְנּוא !םִע ְךיִא ןיִּב ,ראַה ,ןעֶנאָז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 עֶנייֵז ןייֵא טְקְנּוט םאִו רעֶד טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְמְנֶעעֶנ
 :ןְרֶסֵמְרעֶפ ְּךיִמ טעוֶו רעֶזיִד לעֶסיִׁש רעֶד ןיִא ריִמ טיִמ דְנאַה
 24 ייֵרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא קעוֶוַא טְהעֶנ םָדָא ןֶּב רעֶד
 -לעוֶו ָּךְרּוד ׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ העוָו רעֶּבָא ,םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּב

 טּוג טְלאָָו םִע ;ןעֶרעוֶו טְרֶָסַמְרעֶּפ טעוֶו םָדָא ןֶּב רעֶד ןעֶכ
 ןעֶריֹוּבעֶנ טיִנ טעֶה רֶע ןעוֶו ׁשְנעֶמ םעֶנעֶו ראַפ ןעֶזעוֶועֶג
 28 טאָה טְרֶסֵמְרעֶפ םֶהיֵא טאָה סאו ,הָדּוהְי דְנּוא :ןעֶראָועֶג

 ּוצ טאָה רֶע ?סֶע ְּךיִא ןיִּב ,יִּבַר ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ
 26 אייֵז לייוַו דְנּוא :טְנאָזעֶג םִע טְסאָה אּוד טְנאָזעֶג םֶהיֵא
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 רְנֹוא ,טיֹורְּב ןעֶמּונעֶג ַעּוׁשִי טאָה יֹוזַא ,ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה

 דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבּוצ םִע טאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶג הָכָרְּב ַא טאָה
 ןםֶע טְמעֶנ ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,םיִדיִמְלַת איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג

 ְנּוא םֹוּכ םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ּבייל ןייֵמ זיִא סאָד 7
 דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶג הָכָרְּב ַא טאָה

 טּולְּב ןִייַמ זיִא סאָד ןיראָו ;ןּופְרעֶד עֶלַא טְקְניִרְט ,טְגאָזעֶב 8
 ּוצ עֶליִפ ראַפ ןעֶסאָגְרעֶפ זיִא םאוָו הָׁשָדֲה תיִרְּב םעֶד ןּופ

 לעוֶו ְךיִא זַא ,ְךייֵא גאָז ְּךיִא רעֶּבָא :ןעֶדְנוִז ןּופ בְנּוּבעֶגרעֶפ 9
 ןּופ טְכּורְפ רעֶזיִד ןּופ ןעֶקְניִרְמ רֶהעֶמ טיִנ ןָא דְנּוצַא ןּופ

 טיִמ םִע קְניִרְש ָךיִא ןעוֶו גאָט םעֶד ןָא ויִּב ,קאָטְשְנייוַו םעֶד
 ןעוֶו דְנּוא .:רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןיִא אייֵנ ְּךייֵא 0

 םּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶגְנּוועֶג לֵּלַה ןעֶּבאָה אייז
 טְכאַנ עֶזיִד ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי טאָה ןאַד :םיִתיִזַה רַה 1

 םַע ןיִראָו ;ןעֶלְכיֹורְטְׁש ריִמ ןָא עֶלַא ְּךייֵא רֶהיֵא טעוֶו
 דְנּוא ְּךּוטְסאַּפ םעֶד ןעֶנאָלְׁש לעוֶו ְָּךיִא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש
 ;ןעֶרעוֶו טייֵרְמְׁשְרעֶצ ןעֶלעוֶו עֶדאַטְס רעֶד ןּופ ףאָש איֵד

 ְךיַיַא ראָפ ְּךיִא לעוֶו גְנּוהעֶטְׁשרעֶפיֹוא עֶנייֵמ ָּךאָנ רעֶּבָא 2
 דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה םֹורְמעֶּמ דְנּוא :ליִלְג ןייק ןעֶחעֶנ 8

 -ְביֹורְטְׁש ריִד ןָא ןעֶלאָז עֶלַא ןעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 :ןעֶלְכיֹורְטְש טיִנ לאָמְנייֵק ריִד ןָא ָךיִא לעדז יֹוזַא ,ןעֶל

 ןיִא זַא ,רִיַד ְּךיִא גאָז תֶמֵאְּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי 4
 אּוד טְסעו ןֶעייֵרְק טעוֶו ןאָה רעֶד רעֶדייֵא טְכאַנ רעֶזיִד

 םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹורְטעֶּפ :ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ לאָמ אייֵרְד ְּךיִמ 8
 ָךיִד ְךיִא לעוֶו ,ןעֶּבְראַטְׁש ריִד טיִמ זּומ ָּךיִא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג
 ;טְנאָזעֶג םיִדיִמְלַּת עֶלַא ְךיֹוא ןעֶּבאָה יֹוזַא ;ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ טיִנ

 טְרעֶו םאו טֶרָא ןייֵא ּוצ ןעֶמּוקעֶג אייז טיִמ ַעּוׁשִי זיִא ןאד 6
 ,םיִדיִמְלַּת איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;יִנָמְׁש-תַג ןעֶפּורעֶג

 דְנּוא ןעֶהעֶג ןיִהַא ןעֶטְראָד לעוֶו ָךיִא זיִּב ,אָד רֶהיֵא טְציִז
 דְנּוא םֹורְמעֶּפ ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טיִמ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶטעֶּב 7

 ביריורט ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה דְנּוא .,יַדְבַז ןּופ ןְהיִז אייוֵוְצ איד
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה ןאַד :ןייַז ּוצ .טְּביִרְטעֶּב .דְנּוא 8

 אָד טְּבייֵלְּב .,טיֹוט םּוצ זיִּב גיִריֹורְט רֶהעֶז זיִא עֶלעֶז עֶניִיַמ
 -עֶג רעֶמייוו .לעֶסיִּבַא זיִא רֶע דְנּוא ;ריִמ טיִמ.טְכאוַו דְנּוא 9

 .טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג .םיִנָּפ .ןייַז ףיֹוא זיִא .דנּוא .,ןעֶגְנאַג

 . יע



 79 וכ היתמ

 ְּךיִלְגעֶמ זיִא םֶע ּביֹוא ,רעֶטאָפ ןייַמ ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶב
 טיִנ ָּךאָד רעֶּבָא ;ןעֶהעֶג אייֵּבְרעֶפ ריִמ ןּופ םֹוּכ רעֶזיִד זאָל

 40 רֶע דְנּוא :טְסֶליוִו אוד איו יֹוזַא טְרָעייֵנ ,ליוו ָּךיִא איז ייֹוזַא
 -נעֶפאָלְׁש אייֵז טאָה דִנּוא ,םיִדיִמְלַּת איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 רֶהיִא טְנעֶק ,םֹורְמעֶּפ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא .,ןעֶניִּפעֶב גיד
 41 םעֶמעֶּב דְנּוא טְכאוַו ?הָעָׁש עֶנייֵא ןעֶבאוַו ריִמ טיִמ טינ ןעֶד
 ביִליוִז זיִא טְסייֵג רעֶד ;ןֹויָסִנ ּוצ ןעֶמּוק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא
 49 סאָד רעֶדיוִו זיִא רֶע דְנּוא :ְּךאַוְׁש זיִא ׁשייֵלְפ סאָד רעֶּבָא
 דְנּוא ןעֶמעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא לאָמ עֶטייוֵוְצ
 ריִמ ןּופ טיִנ ןעֶק םֹוּכ רעֶזיִד ןעוֶו ,רעֶטאָפ ןייֵמ ,טְגאָזַעַב

 ,ןעֶקְניִרְט םֶהיֵא לאָז ְּךיִא ןעֶד אייֵז םִע ןעֶהעֶג אייֵּבְרעֶפ
 43 -עֶנ רעֶדיוִו זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶנ ןעֶליוו ןייֵד זאָל יֹוזַא

 עֶרייַז ןיִראָו ,ןעֶניִפעֶג גיִדְנעֶפאָלְׁש אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶמּוק
 44 -ְךעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג רעוֶוְׁש ןעֶנעֶז ןעֶנְיֹּוא
 םאָד טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא רעֶדיוִו זיִא דְנּוא ,טְזאָל

 עֶניִּבְלעֶז איִד רעֶדיִו טאָה דְנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶג לאָמ עֶטיִרְד
 45 םיִדיִמְלַּת איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ רֶע זיִא ןאַד :טְנאָזעֶג רעֶטְרעוֶו
 טֶהּור דְנּוא רעֶטייוֵו טְפאָלְׁש ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דנּוא

 םָדָא ןֶּב רעֶד דְנּוא טְנעֶהאָנ זיִא הָעָׁש איד טְהעֶז ;ּפָא ָךייֵא
 46 טְהעֶטְׁש :רעֶדְניִז איִד ןּופ דְנעֶה איִד ןיֵא טְרֶּפַמְרעֶפ דּהעוֶו
 סאוָו טְנעֶהאָנ זיִא רעֶד טְהעֶז ;ןעֶהעֶג םֶנּוא טְזאָל ,ףיֹוא
 47 ,העָז ,טעֶרעֶנ ְּךאָנ טאָה רֶע לייוַו דְנּוא :ָּךיִמ טְרָסַמְרעֶפ
 טיִמ דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ףְלעוֶוְצ איִד ןּופ רעֶנייֵא הָדּוהְי זיִא
 איד ןּופ ןעֶקעֶטְׁש דְנּוא ןעֶדְרעוֶוְׁש טיִמ טייל ליפ םֶּהיִא
 48 רעֶד דְנּוא :קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטְצְלֶע דְנּוא םיִנֵהֹּכ עֶטְׁשִרֶע
 םעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶבייֵצ ַא ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רָסֶמ
 49 דְנּוא :םֶהיֵא טְמעֶנ ,רֶע זיִא סאָד ,ןעֶשיִק לעדֶו ָךיִא םאוָו
 םֹולְׁש ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ַעּוׁשִי ּוצ ןעֶמּוקעֶג רֶע זיִא ָּךייֵלְג
 80 םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּושֵי דְנּוא :טְשיִקעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,יִּבַר
 ןעֶנעֶז ןאַד ?ןעֶמּוקעֶג אּוד טְסיִּב סאוָו ּוצ דְנייֵרְפ ,טְנאָזעֶג
 -עֶג ַעּוׁשִי ףיֹוא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנּוצ אייֵז
 81 ןּופ רעֶנייֵא ,העֶז דְנּוא :ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה-דנּוֲא טְנעֶל
 -םיֹוא דְנאַה איִד טאָה .ַעּוׁשִי טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאָו איִד

 דָנּוא ,ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא דְרעוֶוְׁש ןייַז דְנּוא ,טְקעֶרְטְׁשעֶנ
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 םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ טְכעֶנְק םעֶד ןעֶנאַלְׁשעֶג

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ַעּוׁשִי טאָה ןאַד :ןעֶטיִנְׁשעֶנְפָא רֶעיֹוא ןייַז 2

 ןיִראָז ,ןייֵרַא טְרָא רֶהיִא ןיִא קירּוצ דְרעוֶוְש ןייֵד קעֶטש
 ָךְרּוד ןעֶמּוקְמּוא ןעֶלעוֶו דְרעוֶוְׁש סאָד ןעֶמעֶנ סאוָו איִד עֶלַא

 ןייֵמ טיִנ ןעֶק ְּךיִא זַא אּוד טְסְנייַמ רעֶדָא :דְרעוֶוְש םעֶד 8
 איו רֶהעֶמ ןעֶלעֶטְׁשּוצ ריִמ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶטעֶּב רעֶמאָפ

 איִד טעוֶו ןעֶד יֹוזַא איו ?םיִכָאְלַמ ןּופ תֹונֲחַמ ףְלעוֶוְצ 4
 ןיִא !ןעֶהעֶׁשעֶג יֹוזַא זּומ םֶע זַא ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד טְּפיִרְׁש 8

 רֶהיֵא טְנעֶז ,טייֵל איִד ּוצ טְנאָזעֶג ַעּוׁשִי טאָה הָעָׁש רעֶנעֶי
 דְנּוא ןעֶדְרעוֶוְש טיִמ רעֶּביֹור ַא ןעֶנעֶק איו ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא

 ןעֶסעֶזעֶג ְּךיִא ןיִּב ְּךיִלְנעֶט ?ןעֶמעֶנ ּוצ ְּךיִמ םּוא ןעֶקעֶטְׁש
 טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְנעֶרעֶלעֶג ּבאָה דְנּוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא

 יֵדְּכ ןעֶהעֶׁשעֶג םעֶלַא זיִא םאָד רעֶּבָא :ןעֶמּונעֶג טיִנ ְךיִמ 6

 ןאַד ,ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ ןעֶלאָז םיִאיִבְנ איִד ןּופ ןעֶטְפיִרְׁש איִד
 -קעוֶוַא ןעֶנעֶז דְנּוא טְזאָלְרעֶפ םיִדיִמְלַּת עֶלַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :ןעֶפאָלעֶג

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶמּונעֶג ַעּוׁשִי ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו איִד דְנּוא 7
 םיִרְפֹוס איִד ּואוְו ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד אֶפָיַק ּוצ טְרְהיִפעֶנְקעוֶוַא

 דְנּוא :ןעֶועֶועֶג טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶנעֶז עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא 8
 -אַמ םּוצ זיִּב ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶטייוֵו ןּופ םֶהיֵא זיִא םֹורְמעֶּפ
 דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶגְנייַרַא זיִא דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ טְסאַל
 :ףֹוס םעֶד ןעֶהעֶז לאָז רֶע יֵדְּכ םיִתָרְׁשִמ איד טיִמ ןעֶמעֶזעֶג

 ןעֶּבאָה ןיִרְדְהְנַמ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד דְנּוא 9
 םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ַעּוׁשִי ףיֹוא טְכּוזעֶג תּודֵע עֶׁשְלאַפ

 רעֶּבָא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז תּודֵע עֶׁשְלאַפ עֶליִפ דְנּוא :ןעֶטייֵט 0

 -עֶג ןעֶנעֶז טְצעֶלּוצ רעֶּבָא ;ןעֶניִּפעֶג עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז
 טְגאָזעֶג טאָה רעֶזיִד ,טְגאָזעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא :אייוַוְצ ןעֶמּוק 1

 דְנּוא ןעֶרעֶטְׁשְרעֶצ טאָג ןּופ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב סאָד ןעֶק ְךיִא
 זיִא לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא :ןְעיֹוּבְפיֹוא געֶט אייֵרְד ןיִא סֶע 69

 טְסְרעֶפְטְנֶע ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 -עֶק ,תּורֵע ןעֶנאָז עֶזיִד סאוָו סאָד זיִא סאָו ?טיִנְראָג אוד

 ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא .ןעֶניוִוְׁשעֶנ טאָה ַעּושִי רעֶּבָא ? ריִד ןעֶנ 8

 "עֶל םייֵּב ְּךיִד רעוֶוְׁשעֶּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לֹודָנ
 ְךעֶד טְסיִּב אּוד ּביֹוא ןעֶנאָז םֶנּוא טְסְלאָז אּוד טאָג ןעֶניִדעֶּב
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 64 -עֶב םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשַי רֶנּוא :טאָה ןּופ ןְהּוז רעֶד ,ַחיִׁשָמ
 ןּופ ,ְךייֵא ְךיִא גאָז ְּךאָד ;טְנאָזעֶג םָע טְסאָה אּוד ,טְנאָז
 איד ןָא ןעֶציִז םָדֶא ןֶּב םעֶד ןעֶהעֶז רֶהיֵא טעו ןָא טְציִא
 איד ףיֹוא ןעֶמּוק דְנּוא ,הָרּובְנ רעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר
 65 עֶנייַז לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד טאָה ןאַד :לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶקְלאוָו
 ;טְרעֶטְסעֶלעֶג טאָה רֶע ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶסיִרּוצ רעֶדייֵלְק
 טאָה טְציִא ,טְהעֶז ?תּודַע רֶהעֶמ ְּךאָנ ריִמ ןעֶּפְראַדעֶּב םאוָו
 66 ?רֶהיֵא טְקְנעֶד סאָו :גְנּורעֶטְסעֶל עֶנייַז טְרעֶהעֶג רֶהיֵא
 םעֶד זיִא רֶע ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 67 ןעֶניִּפְׁשעֶג םיִנָּפ ןיִא םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ןאַד :גיִדְלּוש טיֹוט
 -עֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶנאַלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 68 אוד ,תֹואּובְנ םֶנּוא גאָז טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא :טְשְטאַּפ
 69 -עֶב זיִא םֹורְמעֶּפ דְנּוא ?ןעֶנאָלְׁשעֶג ְּךיִד טאָה רעֶז ,ַחיִׁשָמ
 ּוצ זיִא לעֶדעֶמטְסְניִד ַא דְנּוא ;ףיֹוה םיִא ןעֶסיֹורְד ןעֶסעֶז
 ןעוֶועֶג ְּךיֹוא טְסיִּב אּוד ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא
 70 -עֶב עֶלַא אייֵז ראַפ טאָה רֶע דִנּוא :ליֵלָנ ןּופ ַעּושִי טיִמ
 :טְסְנאָז אוד סאוָו טיִנ םייז ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְנעֶקייַל
 71 טאָה יֹוזַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶעיֹוט םּוצ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא םֶהיֵא
 טיִמ ןעֶזעוֶועֶנ ְָּךיֹוא זיִא רעֶזיִד ,ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶז םאָו
 79 ַא טיִמ טְנעֶקייֵלעֶג רעֶדיִו טאָה רֶע .דְנּוא :יִרְצָנַה ַעּוׁשְי
 73 עֶלייוֵו עֶנייֵלְק ַא ְּךאָנ דְנּוא :ןאַמ םעֶד טיִנ ןעֶק ְּךיִא ,הָעּובְׁש
 דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶד
 רעֶנייֵא ְּךיֹוא טְסיִּב אּוד תֶמֶאָּב ,םֹורְטעֶּפ ּוצ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה

 74 ןאַד :ןעֶנעֶקְרעֶד ְּךיִד טְכאַמ ןֹוׁשָל ןייד ןיִראָו ,אייֵז ןּופ
 ָךיִא ,ןעֶרעוֶוְׁש ּוצ דְנּוא ןעֶכּולְפ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה
 ;טייֵרְקעֶג ןאָה רעֶד טאָה ְּךייֵלְנ דְנּוא ;ןאַמ םעֶד טיִנ ןעֶק
 78 איוו ַעּוׁשַי ןּופ טְראָָו סאָד טְקְנעֶדעֶג טאָה םֹורְטעֶּפ דְנּוא
 ,ןְעייֵרְק טעוֶו ןאָה רעֶד רעֶדייֵא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 זיִא רֶע דְנּוא ;ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ לאָמ אייֵרְד ְּךיִמ אּוד טְסעוֶו
 ;טְנייוֵועֶג רעֶטיִּב טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא

 וכ לעטיפאק
 1 עֶלַא ןעֶּבאָה ןעֶראָועֶג היִרְפ ןעֶנְראָמ זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא
 ּהָצֵע ןייֵא קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע

6 
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 :ןעֶמייֵט םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ַעּוׁשִי רעֶּביִא ןעֶטְלאַהעֶג
 ,טְרְהיִפעֶגְקעוֶוַא דְנּוא ןעֶדְנּוּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 9

 :רעֶנְרעֶבּוג םעֶדסּוטְליִּפּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןעֶהעֶזעֶג טאָה טְרֶפֵמְרעֶפ םֶהיֵא טאָה סאוָו הָדּוהְי ןעוֶו ןאד 3
 ,ןעֶמּוקעֶּב הָטָרַח רֶע טאָה ןעֶראָועֶג טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ זיִא רֶע זַא
 ּוַצ קיִטְׁש רעֶּבְליִז גיִסייֵרְד איִד טְכאַרְּבעֶג קירּוצ טאָה דְנּוא

 ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא :עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד 4
 גידְלּוׁשְנּוא טְרָסֵמְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא זַא ,טְניִדְניִזעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ?םֶנּוא ּוצ סאָד זיִא סאָו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טּולְּב
 קיִטְׁש רעֶּבְליִז איִד טאָה רֶע דְנּוא :ּוצְרעֶד אּוד העְז

 -קעוֶוַא זיִא דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶפְראָועֶג רעֶדיִנַא
 עֶטְׁשְרֶע איִד דֵנּוא :ןעֶנְנאַָהעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג 6

 ןעֶּבאָה ּדְנּוא ןעֶמּונעֶג קיִטְׁש רעֶּבְליִז איד ןעֶּבאָה םיִנֵהֹּכ
 םעֶד ןיִא אייֵז לאָז ןעֶמ זַא טְכעֶר טיִנ זיִא םִע ,טְגאָזעֶב
 :טּולָּב ןּופ זייֵרְּפ רעֶד ןעֶנעֶז אייֵז לייו ,ןעֶפְראְַנייַרַא רָצֹוא

 ןעֶּבאָה דְנּוא ןןעֶטְלאַהעֶג הָצֵע עֶנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7
 עֶדְּמעֶרֿפיִדְּכ רעֶּפעֶט םעֶד ןּופ דְלעֶפ סאָד טְּפיֹוקעֶג ראַפְרעֶד

 ןעֶפּורעֶג דְלעֶפ םעֶנעֶי טְרעוֶו םּורְד :ןעֶּבאָרְנעֶּב ּוצ ןעֶניִרְד 8
 -ךעֶד זיִא ןאַד :נאָמ ןעֶניִטְנייַה םּוצ טּולְּב ןּופ דְלעֶּפ סאָד 9

 הָיְמְרִי ָּךְרּוד ןעֶראועֶג טְנאָזעֶג זיִא סאו ןעֶראַוועֶג טְליִפ
 גיִסייֵרְד איד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא ,גיִדְנעֶגאָז איִבָנַה
 טְצאַׁשעֶג זיִא םאִו םֶהיֵא ןּופ זייֵרְּפ םעֶד קיִטְׁש רעֶּבְליִז

 :טְצאַׁשעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איד ןעֶכְלעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶב
 םעֶד ןּופ דְלעֶפ םעֶד ראַפ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנזא 0

 :ןעֶטאָּבעֶג ריִמ טאָה ראה רעֶד איז יֹוזַא רעֶּפעֶט
 רעֶד דְנּוא ,רעֶנְרעֶּבּונ םעֶד ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא 11

 אּוד טְסיִּב ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶנְרעֶבּוג
 אוד טְגאָזעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ?ןעֶרּוי איִד ןּופ גיִנעֶק רעֶד

 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג טְנאָלְקְרעֶפ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :םִע טְסְנאָז 9
 טיִנְראָג רֶע טאָה ,עֶטְצֶלֶע איִד דְנֹּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד

 טְסְרעֶה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םֹוטְליִּפ טאָה ןאַד :טְרעֶפְטְנֶעעֶג 8
 ? ריִד ןעֶנעֶק תּודֵע ןעֶנאָז אייֵז ןעֶכאַז עֶרעוֶוְׁש איוז טיִנ אּוד

 רעֶד זַא ,טְראָז ַא טְרעֶפטְנֶעעֶנ טיִנ םֶהיִא טאָה רֶע דְנּוא 4
 רעֶד דְנּוא :טְרעֶדְנּואוָוְרעֶּפ רֶהעֶז ְּךיִז טאָה רעֶנְרעֶבּוג 2
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 אייֵרְפ ןעֶנעֶגְנאַפעֶג ַא בֹוט םֹי םעֶד ףיֹוא טְנעֶלְפ רעֶנְרעֶבּונ
 16 אייֵז דנּוא :טְלאָועֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶכְלעוֶו ,קְלאָפ םּוצ ןעֶזאַל

 טאָה סאָו ןעֶנעֶגְנאַפעֶג ןעֶטְנאַקעֶּב ליֹואוְו ַא טאַהעֶג ןעֶּבאָה
 17 טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :אָּבִא רַּב ןעֶסייֵהעֶג
 ָךיִא זַא רֶהיֵא טְליִו ןעֶמעוֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ םֹוטְליִּפ טאָה
 טאָה סאָו ַעּוׁשִי רעֶדָא אָּבַא-רַּב ?ןֶעייֵרְפעֶּב ְּךייַא ּוצ לאָז
 18 ןעֶּבאָה איִז זַא ,טְסּואוְועֶג טאָה רֶע ןיִראוָו :ַחיִׁשָמ ןעֶסייֵהעֶג
 :הָאְנַק ראַפ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא
 19 טאָה ,לֶהּוטְׁש רעֶטְכיִר םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶנ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 -ְךאָנ אּוד ּבאָה ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ ּבייװ ןייַז
 ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,קיִדֵצ םעֶנעֶי טיִמ ןּוהְט ּוצ טיִנ
 20 איִד רעֶּבָא :םֶהיֵא ןעֶנעוֶו םֹולָח ַא ןיִא ןעֶטיִלעֶג ליפ טְנייַה
 -רעֶּביִא טייל איִד ןעֶּבאָה עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע
 ןעֶלאָז דְנּוא ,אָּבַא-רַּב ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טעֶרעֶב
 91 טרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה רעֶנְרעֶבּוג רעֶד דְנּוא .ןעֶנְנעֶרְּבְמּוא ַעּוׁשִי
 טְליוז אייווְצ איִד ןּופ ןעֶכְלעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןְעייֵרְפעֶּב ְּךייַא ּוצ לאָז ְָּךיִא זַא רֶהיֵא
 22 לאָז סאוָו ,טְגאָזעֶב אייֵז ּוצ טאָה םֹוטְליִּפ :אָּבַא-רֶּב ,טְנאָזעֶג
 ללא +חיִשְמ ןעֶמיוהפניטְרעוֶו סאָה ,עדש- רצ ןיומישז יי
 23 רֶע דנּוא :ןעֶרעוֶו טְניִצייֵרְקעֶג רֶע זאָל טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ?ןּוהְטעֶנ רֶע טאָה םעֶטְכעֶלְׁש ראַפ םאִו ,טְגאָזעֶב טאָה

 ,טְגאָזעֶג דֵנּוא ןֶעיִרְׁשעֶנ רֶהעֶמ ְּךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא
 94 -עֶב טאָה םֹוטְליִּפ איװ דְנּוא :ןעֶרעוֶו טְגיִצייֵרְקעֶנ רֶע זאָל
 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע זַא טְרֶעייֵנ ,טיִנְראָב טָציִנ םִע זַא ןעֶהעֶז
 טאָה דְנּוא ,רעֶסאַוו ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה ,לעֶמיִטעֶג רעֶסעֶרְג
 -עֶנ טאָה דְנּוא ,טייֵל איִד ראָפ ןעֶׁשאַועֶנְּפָא דְנעֶה איִד ְּךיִז
 ןעֶזיִד ןּופ טּולְּב םעֶד ןעֶנעוֶו גיִדְלּוׁשְנּוא ןיִּב ָּךיִא ,טְגאָז
 22 טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא :ּוצְרעֶד רֶהיֵא טְהעֶז ;קיִדַצ
 םִנּוא ףיֹוא ןייַז לאָז םּולְּב ןייַז ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעעֶג
 26 -עָּב אייֵז ּוצ רֶע טאָה ןאַד :רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא ףיֹוא דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁש עּוׁשֵי טְזאָלעֶב טאָה דְנּוא ,אָּבִא-רַּב טֶעייֵרְפ

 :ןעֶרעֶו טְגיִצייֵרְקעֶג לאָז רֶע זַא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא טאָה
 27 -עֶג רעֶנְרעֶּבּוג םעֶד ןּופ ןעֶטאַדְלאָה איִד ןעֶּבאָה ןאַד
 עֶצְנאַג איִד ןעֶּבאָה דְנּוא ,ףיֹוהְטְסְכיִרעֶג םּוצ ַּוׁשִי ןעֶמּונ
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 זב .הטספפ

 זיילְק עֶנייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא ּוצ עֶדְנאַּב
 :לעֶטְנאַמ ןעֶטיֹור ַא ןּוהְטעֶגְנָא םֶהיֵא דְנּוא ןעֶניֹוצעֶנְּפָא רעֶד
 דְנּוא רעֶנְרעֶד ןּופ ןיֹורְק ַא ןעֶטְכאַלְפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 רֶהאָר ַא דְנּוא ,טְצעֶזעֶגְפיֹורַא ּפאָק ןייז ףיֹוא סֶע ןעֶּבאָה
 -רעֶדיִנַא םֶהיֵא ראָפ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא דְנאַה עֶטְבעֶר עֶנייז ןיִא

 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טעֶּפְׁשעֶגְסיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְעיִנְקעֶג
 ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶדּוי איִד ןּופ ְּךֶלֶמ םֹולְׁש
 דְנּוא רֶהאָר סאָד ןעֶמּונעֶּג אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶניֵּמְׁשעֶג םֶהיֵא
 אייז ןעֶו דְנּוא :ןעֶנאָלְׁשעֶג ּפאָק םעֶד ףיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 לעֶטְנאַמ םעֶד םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה טעֶּפְׁשעֶגְמיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןּוהְטעֶגְנָא רעֶדייֵלְק עֶנייֵז םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶניֹוצעֶגְּפָא
 ; ןעֶרעֶוֶו ּוצ טְניִצייֵרְקעֶג טְרְהיִפעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 -אָרְמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶועוֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,יִנירּוק ןּופ ןאַמ ַא ןעֶפ
 ןייַז לאָז רֶע זַא ןעֶנְנּואוְוְצעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה םעֶד ;ןֹועְמִׁש
 ןייֵא ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנאָרְט ץיירק
 טְרָא ןייַא טְסייֵה סאָו ,אָּתְלִנְלִנ ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו סאוָו טְרָא

 -ָניֵרְמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה לעֶטייֵׁשְּפאַק ַא ןּופ :
 -ְךעֶפ םִע טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,לאָג טיִמ טׁשיִמעֶג ןייוֵו ןעֶק

 אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶקְניִּרְט טְלאָוועֶג טיִנ רֶע םאָה םֶכּוז 2

 -וצ רעֶדיִיֵלְק עֶנייֵז אייֵז ןעֶּבאָה ,טְניִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 איוז דְנּוא :ןעֶפְראָועֶג לָרֹוג ףיֹוראַד ןעֶּבאָה דְנּוא טְלייֵהְט ;

 טְראָד םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז
 טְצעֶזעֶנְפיֹוא אייז ןעֶּבאָה ּפאָק ןייַז רעֶּביִא דְנּוא :טיִהעֶנ
 רעֶדַעּוׁשִי זיִא רעֶויִד ,ןעֶּביִרְׁשעֶג גְנּוגיִרְלּוׁשעֶּב עֶנייֵז
 רעֶּביֹור אייוֵוְצ ןעֶנעֶז ןאַד :ןעֶדּוי איִד ןּופ גיִנעֶק
 עֶטְכעֶר איִד ּוצ רעֶנייֵא ,ןעֶזעוֶועֶג טְגיִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא טיִמ
 ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנּוא :עֶקְניִל איִד ּוצ רעֶנייֵא דְנּוא ,דְנאַה

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרעֶטְסעֶלעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ
 םאָו אּוד ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא :טְלעֶקאָׁשעֶג ּפעֶק עֶרייֵז
 ףיֹוא סֶע טְסֶעיֹוּב דְנּוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב סאָד ןייֵא טְספְראוַו

 רעֶד טְסיִּב אּוד ןעוֶו .טְסְּבְלעֶז ְּךיִד עֶטעֶר ,געֶט אייֵרְד ןיִא
 עֶטְׁשְרֶע איִד :ץיירק םעֶד ןּופ שּורַא םּוק ,טאָנ ןּופ ןְהּוז
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא םיִרְפֹוס איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ
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 49 עֶרעֶדְנַא טאָה רֶע :טְנאָזעֶג דְנּוא טעֶּפְשעֶגְסיֹוא יֹוזַא ְךיֹוא

 רעֶד זיִא רֶע ןעֶו ,ןעֶּמעֶר ּטיִנ רֶע ןעֶק ןיילַא ְּךיִז ,טעֶטעֶרעֶג
 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקְּפּורַא טְציִא רֶע .זאָל ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק
 43 -ְרעֶפ טאָה רֶע :ןעֶּביֹולְג םֶהיֵא ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ץייַרְק

 רֶע ןעוֶו ,ןייַז ליִצַמ טְציִא םֶהיֵא רֶע זאָל ,טאָנ ףיֹוא טֶעיֹורְט
 רעֶד ןיִּב ָּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ;ןעֶּבאָה םֶהיִא ליוִו
 44 םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָו רעֶּביֹור איִד דְנּוא :םאָנ ןּופ ןֶהּוז

 -ְךאָפ עֶכיִלְמעֶנ םאֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶראָועֶג טְניִצייֵרְקעֶג
 :ןעֶּפְראוָועֶג
 45 םיִנְרעֶטְסְניִפ ןעֶזעֶועֶנ זיִא הָעָׁש עֶטְסקעֶז איִד ןּופ דְנּוא
 :הָעָׁש רעֶטְנייַנ רעֶד ּוצ ויִּב ,דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא
 40 ַא םיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג ַעּוׁשִי טאָה הָעֶָׁש עֶטְנֶעייֵנ איִד ןיִא דְנּוא
 םאָד ;יִנַּמְקַבְׁש הֶמָל יִלַא יִלַא ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,לֹוק ְּךיֹוה
 -ךעֶפ ָךיִמ אוד טְסאָה םּוראָו טאָנ ןייֵמ טאָנ ןייֵמ ,טְסייֵה
 47 -עֶנ אייֵּבְרעֶד ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ עֶכיֵלְּטֶע דְנּוא ?ןעֶזאָל

 טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,ןעֶנאַטְׁש
 48 -עֶנּוצ אייֵז ןּופ רעֶנייֵא זיִא ְךייֵלְנ דְנּוא :ּוהָיַלַא טְפּור רֶע
 טְליִפעֶג םִע טאָה דְנּוא ,םאווְׁש ַא ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶפאָל
 רֶהאָר ַא ףיֹוא טְנעֶלעֶנְפיֹורַא סֶע טאָה דְנּוא ,גיִסָע טיִמ
 49 עֶניִרְּבִא איִד דְנּוא :ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא דִנּוא
 ּוהָיַלַא ּביֹוא ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןייַז זאָל ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 80 רעֶדיוז טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶטעֶר ּוצ םֶהיֵא ןעֶמּוק טעוֶו
 :הָמָׁשְנ איִד טְזאָלעֶגְסיֹוא דְנּוא לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶנ
 51 ןיִא זיִא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ תֶכֹורָּפ סאָד ,העָז דְנּוא

 ,םּורַא זיִּב ןָא ןעֶּביֹוא ןּופ ,ןעֶראָועֶג ןעֶסיִרְרעֶצ ןְעייוֵוְצ
 ןעֶּבאָה ןעֶזְלעֶפ איִד דְנּוא ,טְרעֶטיִצעֶג טאָה דֶרֶע איד דְנּוא
 59 ,טְכאַמעֶגְּפיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִרָבְק איד דְנּוא :ןעֶטְלַּפְׁשעֶג ְּךיִז
 ןעֶפאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה סאו עֶניִלייֵה איִד ןּופ רעֶּבייֵל עֶליִפ דְנּוא
 58 -םיֹורַא םיִרָבְק איִד ןּופ ןעֶנעֶז דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז
 ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טאָמְׁש עֶניִלייֵה איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶג
 54 סאָװ איִד דְנּוא ןאַמְטְּפֹוה רעֶד דְנּוא :ןעֶזיִנעֶּב עֶליִפ
 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,ַעּוׁשִי טיִהעֶנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה

 ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא םאִו סאָד דְנּוא ,םיִנֵרעֶטיִצדְרֶע איִד
 ןיִא רעֶזיִד ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶטְכְראָפעֶג ָּךיִז אייֵז



86 

99 

90 

97 

98 

 חכ זכ היתמ
 טְראָד ןעֶנעֶז םִע רְנּוא :םאָג ןּופ ןְהּוז רעֶד ןעֶזעוֶועֶג םיוִזעֶג
 -ּוצ ןעֶטיייֵו ןּופ סאָד ןעֶּבאָה סאו ןעֶזעוֶועֶג ןֶעיֹורְפ עֶליִפ

 דְנּוא ,טְגְלאָפעֶגְכאָנ ליִלָג ןּופ ַעּוׁשִי ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,ןעֶהעֶזעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג אייז ןעֶשיוִוְצ זיִא םִע דְנּוא :טְניִדעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 דְנּוא בֹקֲעַי ןּופ רעֶטּומ איד םִיְרִמ דְנּוא ,תיִלָדְנַמַה םִיְרִמ
 :יֵדְבַז ןּופ ןְהיִז איד ןּופ רעֶטּומ איִד דְנּוא ,יֵסֹוי
 רעֶכיִיַר ַא ןעֶמּוקעֶנ זיִא ןעֶראָועֶג דְנעֶבָא זיִא סֶע ןעוֶו דְנּוא
 זיִא םאוָו ,ףסֹוי ןעֶסייֵהעֶג טאָה םאוְו ,םִיַתָמָרָה ןּופ ןאַמ
 -ָנאַגעֶג זיִא רֶע :ַעּוׁשִי ןּופ ריִמָלַּת ַא ןעֶזעוֶועֶג טְסְּבְלעֶז ְּךיֹוא
 ןּופ ּבייֵל םעֶד ןעֶמעֶּבעֶג טאָה דְנּוא םֹוטְליִּפ ּוצ ןעֶג

 -עֶג ּוצ ּבייֵל םעֶד םֶהיֵא ןעֶליֹופעֶּב םֹוטְליִּפ טאָה ןאַד ,ַעּושִי -
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 םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ּבייֵל םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא :ןעֶּב
 -עֶגְנייַרַא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ;ְּךעֶלייֵל ַא ןיִא טְלעֶקיוֶועֶגְנייֵא
 -םיֹוא טאָה רֶע םאִו ,רֶבֹק ןְעייֵנ םעֶנעֶנייֵא ןייַז ןיִא טְגעֶל
 ןעֶסיֹורְנ ַא טְגעֶלעֶגְפיֹורַא טאָה דְנּוא ,זְלעֶפ םיִא טְקאַהעֶג
 -עֶגְקעֶוֶוַא זיִא דְנּוא ,רֶבֵק םעֶד ןּופ ריִהְמ רעֶד ףיֹוא ןייֵטְׁש

 ,תיִלָדְנַּמַה םָיְרִמ ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶז םִע רְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶג
 רעֶּביִאְנעֶגעֶק ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז םאוָו ,םִיְרִמ עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא
 :רֶבֵק םעֶד
 ְךיִז ןעֶּבאָה ,בֹוט םֹוי בֶרֶע ָּךאָנ זיִא סאוָו ןעֶנְראָמ ּוצ דְנּוא

 אייַּב טְלעֶמאַזְרעֶפ םיִׁשֹורְּפ איֵד דְנּוא םיִנֵהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד

 זַא ןעֶקְנעֶדעֶג ריִמ ,ראַה טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא :םֹוטְליִּפ

 ,טְּבעֶלעֶג ְּךאָנ טאָה רֶע ןעוֶו טְגאָזעֶג טאָה רעֶגיִרְטעֶּב רעֶנעֶי
 זַא לעֶפעֶּב םּורְד :ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא ָּךיִא לעוֶו געֶט אייֵרְד ְךאָנ
 יֵדְּכ ,גאָט ןעֶטיִרְד םּוצ זיִּב ןעֶכאַוַועֶּב רֶבֵק סאָד לאָז ןעֶמ

 דָנּוא ןעֶנֶבְנִג םֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמּוק טיִנ ןעֶלאָז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז
 איד ןּופ ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע זַא ןעֶנאָז קְלאַפ םעֶד ּוצ
 ןייז רעֶנְרַא טעוֶו אייֵרעֶגיִרְטעֶּב עֶטְצעֶל איד דְנּוא ;עֶטיֹוט
 טאָה רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה םֹוטְליִּפ :עֶטְׁשְרֶע איד איו
 :טְסייוֵו רֶהיֵא איו רעֶכיִז סֶע טְכאַמ דִנּוא טְהעֶג ;ָךאַו ַא
 רעֶכיִז רֶבֵק םאָד ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ;ְךאַו ַא טְלעֶטְׁשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,לעֶניִז ַא טיִמ טְכאַמעֶב

 חכ לעטיפאק
 ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה םִע ןעוֶו ,תֶּבַׁש יִאָצֹומ ְּךאָנ טעֶּפְׁש דנּוא 1
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 רעֶד ןיִא גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןעֶנעֶק ,ןעֶרעֶו ּוצ גיִטְכיִל
 -ּקעֶג םָיְרִמ עֶרעֶדְנַא איִד רְנּוא ,תיִלָדְגַמַה םָיְרַמ זיִא ;ךאָו
 א ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םֶע ,העְז דְנּוא :ןעֶהעֶז ּוצ רֶבֵק סאָד ןעֶמ
 זיִא ראַה םעֶד ןּופ ָּךָאְלַמ ַא ןיִראָו ,םיִנְרעֶטיִצדְרֶע -םיֹורְג
 טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא
 3 דְנּוא :ןעֶסעֶזעֶג ףיֹורְד זיִא דְנּוא ןייֵטְש םעֶד טְלאַָרעֶגְקעוְוַא
 עֶנייַז דְנּוא ,ץיִלְּב ַא איז ןעֶזעוֶועֶג ויִא טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵז
 4 -עֶנ ןעֶּבאָה רעֶטְכעֶו איִד דְנּוא :אייֵנְׁש איו םייוז רעֶדייֵלְק
 איז ןעֶראָועֶג.ןעֶנעֶד דְנּוא ,םֶהיֵא ןּופ אָרֹומ ראַפ טְרעֶּטִיִצ
 5 ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶג טאָה ָּךֶאְלַמ רעֶד דְנּוא :עֶטיֹוט
 זַא םיידַד ךיִא ןיִראָו ,טיִנ ָּךייַא טְכְראָפ ,טְנאָזעֶג ןֶעיֹורְפ איִד
 :ןעֶראָועֶג טְגיִצייֵרְקעֶג זיִא רעֶכְלעוֶו ַעּוׁשַי טֶכּוז רֶהיִא
 6 איז יֹוזַא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע ןיִראָו ,אָד טיִנ זיִא רֶע
 רעֶד ּואְז טְרָא םעֶד טְהעֶז דְנּוא טְמּוק ;טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 7 ּוצ טְנאָז דְנּוא דְניוִוְׁשעֶג טְהעֶב דְנּוא :ןעֶגעֶלעֶג זיִא .רַאָה
 ;ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא עֶטיֹוט איִד ןּופ זיִא רֶע זַא םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז
 טעוֶו טְראָד .ליִלָג ןייק ְּךייַא ראָפ טְהעֶנ רֶע טְהעֶז דְנּוא
 :טְנאָזעֶג ָּךייַא םִע ּבאָה ְּךיִא ,טְהעֶז ;ןעֶהעֶז םֶהיֵא רֶהיֵא
 8 רָבָק םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא דְניוִוְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דִנּוא
 ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא.,הָחְמִׂש עֶסיֹורְג טיִמ דְנּוא אָרֹומ טיִמ
 9 ַעּוׁשִי העֶז רֶנּוא :םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ּוצ ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ סֶע
 דְנּוא !ְּךייֵא ּוצ םֹולָׁש ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְנעֶגעֶנעֶּב אייֵז טאָה
 -עֶבְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז
 :טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,סיִפ איִד אייֵּב ןעֶטְלאַה
 10 טְהעֶג ;טיִנ ְּךייֵא טְכְראָפ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשַי טאָה ןאַד
 ןעֶהעֶנְקעוֶוַא ןעֶלאָז אייֵז זַא רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ּוצ טְנאָז דְנּוא
 :ןעֶהעֶז ְּךיִמ אייֵז ןעֶלעוֶו טְראָד דְנּוא ,ליִלָג ןייק
 11 ןּופ עֶכיִלְטֶע ןעֶנעֶז ,העְז ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איז דְנּוא
 ןעֶּבאָה דִנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא טאָמְׁש איד ןיִא ָּךאַו רעֶד
 -עֶג זיִא םאוָו םעֶלַא םיִנֲהֹּב עֶטְׁשְרֶע איִד ּוצ טְלְהעֶצְרעֶד
 12 איד טיִמ טְלעֶמאַזְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶׁש
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶג הָצֵע ןייֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,עשֶצְלֶע
 13 -ענ ןעֶּבאָה דְנּוא :ןעֶטאַדְלאָס איִד ּוצ דְלעֶג ליִפ ןעֶּבעֶנעֶג
 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז זַא רֶהיֵא טְנאָז ,טְנאָז
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 לייו ,טעֶבְנַנעֶג םֶהיִא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְבאַנ רעֶד אייֵּב
 טעוֶו רעֶנְרעֶבּוג רעֶד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶפאָלְׁשעֶג ןעֶּבאָה ריִמ
 דְנּוא ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא םֶהיִא ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶרעֶה סאָד
 ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא :ןעֶכאַמ רעֶכיִז ָּךייִא ןעֶלעוֶו
 ןעֶנעֶז אייֵז איד יֹוזַא ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה רֶנּוא ,דְלעֶג םאָד
 איִד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא עֶדעֶר עֶזיִד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְרְהעֶלעֶג
 :באָמ ןעֶגיִטְנייַה םּוצ זיִּב ןעֶראָוְועֶג טייֵרְּפְׁשרעֶפ ןעֶדּזי

 םּוצ ,ליִלָג ןייק ןעֶגְואַגעֶג ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת ףֶלֶע איִד דְנּוא
 אייז ןעֶו דְנּוא :ןעֶליֹופעֶּב אייֵז טאָה ַעּוׁשִי ּואוְו גְראַּב
 ;טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג םֶדיֵא ןעֶּבאָה
 ּוֵצ זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא :טְלעֶפייווְצעֶנ ןעֶּבאָה עֶכיִלְמֶע רעֶּבֶא
 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶג אייֵז טיִמ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג אייֵז
 דְנּוא לעֶמיִה םיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ויִא טְכאַמ עֶלַא
 ןּופ םיִדיִמְלִּת טְכאַמ דְנּוא טְהעֶנ םּורְד :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 ןּופ ןעֶמאָנ םיִא אייֵז טֶלֵבֹוט רֶהיִא םעֶד ןיִא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא
 ַחּור םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןֵהּוו םעֶד ןּופ דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד
 ּבאָה ָךיִא סאָװ םעֶלַא ןעֶטיִה ּוצ אייֵז טְרְהעֶל דְנּוא :ׁשֶדֹוקַה

 ְּךייַא טיִמ געֶט עֶלַא ןיִּב ךיִא ,טְהעֶז דְנּוא ;ןעֶטאָּבעֶג ָּךייֵא
 :רעֶמְלַאְטייֵצ םעֶד ןּופ דֶנֶע םּוצ זיִּב



 םּוקְרַמ .ןופ הָרוׂשְּב עֶגיִלייֵה איִד

 1 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ןּופ ּבייַהְנָא רעד
 2 ,םיִאיִבְנ איִד ְּךְרּוד ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע איז יֹוזַא

 געוֶו ןייֵד טעוֶו רֶע ,ריִד ראָפ ְּךֶאְלַמ ןייֵמ קיִׁש ָּךיִא העְז ,;
 3 ןּופ געוֶו םעֶד גיִטְרעֶפ טְכאַמ :ןעֶטייֵרְּבְנָא ריִד ראָפ
 (א'ג יכאלמ) :* ןעֶנעֶמְׁש עֶנייֵז ְּךייַלְג טְכאַמ ,ראַה םעֶד

 4 -עֶנ טאָה דְנּוא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןֶנֲהֹוי דְנּוא
 :ןעֶדְניִז ןּופ גְנּוּבעֶגְרעֶפ ּוצ הָבּוׁשְּת ןּופ הָליִבְט איִד טְניִדעֶרְּפ
 דְנאַל עֶצְנאַג סאָד ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא
 םֶהיֵא ןּופ ןעֶנעֶז דָנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןּופ טייל עֶלַא דָנּוא ,הָדּוהְי
 הָדָוְתַמ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןֵדְרַי םיֹורְמִׁש םיִא ןעֶראָועֶג טְלֵבֹוטעֶג
 6 ןעֶזעוֶועֶג טעֶדייֵלְקעֶג זיִא ןָנָחֹוי דְנּוא :רֶניִז עֶרייֵז ןעֶזעוֶועֶג
 עֶנייֵז םּורַא לעֶטְראַנ רעֶנְרעֶדעֶל ַא דְנּוא ,ראָה לעֶמעֶק ןיִא

 ןעֶדְליוִו דְנּוא ןעֶקעֶרְׁשייֵה ןעֶסעֶגעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶדְנעֶל
 7 -ְךאַטְׁש ַא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְניִדעֶרְּפעֶג טאָה רֶע דְנּוא :גיִנאָה
 טְרעוֶו טיִנ ןיִּב ָּךיִא סאָו ,ריִמ ְּךאָנ טְמּוק ריִמ ןּופ רעֶרעֶק
 עֶנייַז ןּופ לעֶריִנְׁש סאָד דְנּוא ןעֶנייֵּבְפּורַא ְּךיִמ לאָז ָךיִא זַא
 8 ,רעֶסאַו טיִמ טְלְבֹומעֶנ ְךייַא ּבאָה ָּךיִא :ןעֶדְניִּבְפיֹוא ָּךיִש
 :שדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ ןְלֵבֹוט ְּךייַא טעוֶו רֶע רעֶּבָא
 9 -עֶנ זיִא ַעּוׁשֵי ןעדֶז ,געֶט עֶנעֶי ןיִא ןעֶזעוֶועֶב זיִא םִע דנּוא

 ןעֶראָועֶג טְלֵבֹומעֶג זיִא דְנּוא ,ליִלָג ןיִא תֶרֶצְנ ןּופ ןעֶמּוק
 10 םעֶד סיֹוא זיִא רֶע אידז ְּךייֵלְג דְנּוא :ןַדְרַי םיִא ןֶנָחֹוי ןּופ
 לעֶמיִה רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא רעֶסאַוַו
 ביִדְנעֶמּוקְּפּורַא טְסייֵג םעֶד דְנּוא ,ןעֶמְלאַּפְׁשעֶג ְּךיִז טאָה
 11 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ויִא לֹוק ַא דְנּוא :םֶהיֵא ףיֹוא ּביֹוט ַא איז
 ָךיִא ּבאָה ריִד ןיִא ,ןְהּוז רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ טְסיִּב אּוד ,לעֶמיִה
 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו

 ןפ רעֶד ןיַא ןעֶּביִרְטעֶנְסיֹורַא םֶהיֵא טְסייֵג רעֶד טאָה ְּךייֵלְג דְנּוא
 13 ,געֶמ גיִצְריִפ ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא רֶע דְנּוא :ןייַרַא רָּבְדִמ
 זיִא רֶע דְנּוא ;ןְטֶׂש םעֶד ןּופ טְפּורְּפעֶג ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא

 םֶריִא ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ איִד דְנּוא ,תֹויַח עֶדְליִו טיִמ ןעֶזעוֶועֶג
 ; טָניִדעֶּב
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 ,ןעֶראוָועֶג טְרעֶּפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא זיִא ןֶנָחֹוי איו םעֶדְכאָנ דְנּוא
 איד טְגיִדעֶרְּפעֶג טאָה דְנּוא ,ליִלָג ןייק ןעֶמּוקעֶג ַעֹּדׁשִי זיִא
 טאָה רֶע דְנּוא :טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק םאָד דְנּוא ,טְליִפְרעֶד זיִא טייֵצ איִד ,טְגאָזעֶב
 רעֶד ןיִא טְּביֹולְג דְנּוא ,הָבּוׁשִּת םּוהְמ ,טְנעֶהאָנ זיִא טאָג
 ;הָבֹוט הָרוׂשְּב
 רֶע טאָה ,ליִלָג ןּופ םִי םייַּב ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶּבאָה סאו ,יֵרְדְנַא רעֶדּורְּב ןייַז דְנּוא ןֹועְמְׁש ןעֶהעֶזעֶג
 -עֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ןייֵרַא םַי םיִא ץעֶנ ַא ןעֶפְראוָועֶג
 טְגְלאָפ ,טְגאָזעֶג אייז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :רעְׁשיִפ ןעֶזעוֶו
 :ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רעֶׁשיִפ ןעֶכאַמ ְּךייַא לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ;ְךאָנ ריִמ

 דְנּוא טְזאָלְרעֶפ ןעֶצעֶנ עֶרֶעייֵז אייז ןעֶּבאָה ְּךייֵלְג דְנּוא
 ןעֶטְראָד ןּופ זיִא רֶע איז דְנּוא :טְגְלאָפעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 םעֶד בֹקֲעַי ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶגְנאַגעֶג רעֶמייוֵו לעֶסיִּבַא
 -עֶז אייֵז דְנּוא ,ןָנֲחֹוי רעֶדּורְּב ןייַז דְנּוא ,יֵדְבִז ןּופ ןְהּוז
 ;ןעֶצעֶנ איִד גיִדְנעֶכאַמ טְכעֶרּוצ ףיִׁש םיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ןעֶפּורעֶג אייֵז רֶע טאָה ְךייֵלְנ דְנּוא
 עֶנעֶגְנּודעֶג איִד טיִמ ףיִׁש םיִא יֵדְבַז רעֶטאָפ רֶעייֵז טְזאָלְרעֶפ
 :טְגֶלאַפעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא טייל
 ְךייֵלְג דְנּוא .םּוחָנירַפְּכ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 -עֶב טאָה דְנּוא ןייֵרַא לּוׁש ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג תֶּבַׁש םִא רֶע ויִא
 עֶנייֵז רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוְועֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טֶרֶהעֶל
 סאָו רעֶנייֵא איז טְרְהעֶלעֶג אייֵז טאָה רֶע ןיִראָו ;עֶרֶהעֶל
 זיא םִע דְנּוא :םיִרְפֹוס איִד איז יֹוזַא טיִנ דְנּוא ,טְכאַמ טאָה
 ;טְסייֵג םעֶנייֵרְנּוא ןייֵא טיִמ ןאַמ ַא לּוׁש עֶרייז ןיִא ,ןעֶועוֶועֶג
 ריִמ ןעֶּבאָה םאִז :טְנאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶמּוקעֶג אּוד טְסיִּב ?יִרְצָנַה ַעּוׁשִי אּוד ןּוהְמ ּוצ ריִד טיִמ
 רעֶד ,טְסיִּב אּוד רעֶז ְּךיִד ןעֶק ְּךיִא ?ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ םִנּוא
 ןֶעיֵרְׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה ַעּוׁשִי דֶנּוא :טאָג ןּופ רעֶניִלייֵה
 : םֶהיֵא ןּופ סיֹורַא הֹעְנ דְנּוא טְמּוטְׁשְרעֶפ אייֵז ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶסיַרְרעֶצ םֶהיֵא טאָה טְסייֵג רעֶנייֵרְנּוא רעֶד דְנּוא
 -ָםיֹורַא םֶהיֵא ןּופ זיִא דְנּוא ,לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה
 יֹוזַא ןעֶראועֶג טְניֹוטְשְרֶע עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶג
 ,טְגאָזעֶב רֶנּוא טְנעֶרְפעֶג רעֶדְנאַנייֵא ןעֶׁשיִוְצ ןעֶּבאָה אייֵז זַא
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 -עֶּב ,טְכאַמ טיִמ ,עֶרֶהעֶל ָייֵנ ַא םאָד זיִא ?םאָד זיִא סאוָו
 -ְךאָהעֶג אייֵז דְנּוא רעֶטְסייִג עֶנייֵרְנּוא איד ּךיֹוא רֶע טְלְהעֶפ

 28 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ָּךייֵלְג זיִא םֵׁש ןייַז רֶנּוא :םֶהיֵא ןעֶכ
 :ליֵלָג ןּופ דְנעֶגעֶג עֶצְנאַג איד ןיִא לאַרְרעֶּביִא
 29 דִנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא לּוׁש רעֶד סיֹוא אייֵז ןעֶנעֶז ְּךיִיַלְנ דְנּוא
 ,יֵרְדְנַא דְנּוא ןֹועְמִׁש ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז
 30 ןֹועְמִׁש ןּופ רעֶניִוְׁש איִד דָנּוא :ןָנָחֹוי דְנּוא בֹקֵעַי טימ

 םֶהיִא אייֵז ןעֶּבאָה ְּךייֵלְג דְנּוא ;רעֶּביִפ טיִמ ןעֶגעֶלעֶג זיִא
 31 טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגּוצ זיִא רֶע דְנּוא :טְנאָזעֶג רֶהיֵא ןּופ
 -עֶגְפיֹוא איִז טאָה דְנּוא ,דְנאַה רעֶד אייֵּב .ןעֶמּונעֶגְנָא איִז
 איִז דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ איִז טאָה רעֶּביִפ םאָד דְנּוא ;ןעֶּביֹוה
 :םֶניֵדעֶּב אייֵז טאָה
 32 -ָנּוא זיִא ןּוז איִד ןעֶז ןעֶראוָועֶג דְנעֶבָא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא
 איד עֶלַא טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶמ טאָה ,ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶט
 -עֶנ םיִדֵש ןעֶּבאָה םאָו דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג קְנאַרְק ןעֶנעֶז םאוָו
 33 ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶמאַזְרעֶפ זיִא טאָטְׁש עֶצְנאַג איד דְנּוא :טאַה
 34 ןעֶנעֶז סאָו עֶליִפ טְלייֵהעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ריִהְט רעֶד ראָפ
 אָה דְנּוא ,קְנעֶרְק עֶגעֶדיִׁשְרעֶפ ףיֹוא ןעֶועוֶועֶג קְנאַרְק
 טיִנ םיִדֵׁש איִד טאָה דְנּוא ;םיִדֵׁש עֶליִפ ןעֶּביִרְמעֶגְסיֹורַא
 :םנעֶקעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז לייוװ ,ןעֶדעֶר טְזאָלעֶג
 3 ,ןעֶזעוֶועֶג רעֶטְסְניִפ ָּךאָנ זיִא םִע איו ,הִיְרְפ רעֶד ןיִא דְנּוא
 דָנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטשעֶגְפיֹוא רֶע זיִא
 :ןעֶמעֶּבעֶג טְראָד טאָה דְנּוא ,טֶרָא ןעֶטְסיוִו ַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 36 ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאו איד דְנּוא ןֹועְמִַׁש .דְנּוא
 37 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו דְנּוא :טְנְלאָפעֶגְבאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןעֶכּוז טייֵל עֶלַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייז ןעֶּבאָה .,ןעֶנּופעֶג
 38 ןעֶהעֶג ריִמ ןעֶזאָל ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ָךיִד
 טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז םאִוְו טעֶטְׁש איד ּוצ רעֶטְרֶע עֶרעֶדְנַא ּוצ
 ןיִּב ראַפְרעֶד ןיִראָו ;ןעֶגיִדעֶרְּפ ְּךיֹוא טְראָד לאָז ָּךיִא זַא
 39 טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ָּךיִא
 טאָה דְנּוא ,ליִלָג ץְנאַג ןיִא ןעֶלּוׁש עֶרייֵז ןיִא טְגיִדעֶרְּפעֶג
 :ןעֶּביִרְטעֶגְסיֹורַא םיִדֵׁש איד

 40 םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא רעֶניִצעֶרְק ַא דְנּוא
 טאָה דְנּוא טֶעיִנְקעֶגְרעֶדיִנֲא םֶהיֵא ראָפ טאָה דְנּוא ןעֶמעֶּבעֶנ
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 יאמ ןייֵר ְּךיִמ אוד טְסְנאָק טְסְליִו אּזד ןעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ

 רֶנּוא ,טְמְראַּבְרעֶד םֶהְיֲא רעֶּביִא ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶכ 41

 -עֶנְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא דְנאַה איִד טאָה
 אייֵז ,ליװ ְךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,טְרְהיִר

 םֶהיִא ןּופ ץעֶרְק איִד ןעֶנעֶז ְךייֵלְג דְנּוא :טְגיִנייַרעֶג 2
 דְנּוא :ןעֶראוָועֶג טְניִנייֵרעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא 2

 ָךייֵלְג םֶהיֵא רֶע טאָה ,טְגאָזעֶגְנָא ּףְראַׁש םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו
 אּוד ,העְז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא :טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא 4

 זייוִו דְנּוא קעוֶוַא העָנ טְרֶעייֵנ ;ןעֶנאָז טיִנ םעֶנייֵק טְסְלאָז
 ְנּוגיִנייֵר עֶנייַד ראַפ ביִרְקַמ אייֵז דְנּוא .ןֵהֹּכ םעֶד ראָפ ְּךיִד 9
 רעֶּבָא :אייֵז וצ םיִנְנייֵצ ַא ראַפ ןעֶמאָּבעֶג טאָה הֶשמ סאוָו 6

 -עָּב ליפ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע
 רֶע זַא יֹוזַא ןעֶמְהיִר ּוצ ְּךאַז איד דְנּוא ,ןעֶכאַמ ּוצ טְנאַק

 -ּוקְנייֵרַא טאָמְׁש ַא ןיִא ְךיִלְמְנעֶפֶע טְנאָקעֶג רֶהעֶמ טיִנ טאָה
 ,רעֶמְרֶע עֶטְסיו ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶסיֹורְד זיִא רֶע טְרֶעייֵג .ןעֶמ
 :ןעֶטייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא ןעֶמ דְנּוא

 ב לעטיפאק
 "רַפְּכ ןייק ןעֶמּוקעֶנְרעֶדיוִו רֶע זיִא געֶט עֶכיִלְטֶע ְּךאָנ דְנּוא 1

 םיִא זיִא רֶע זַא ןעֶראָועֶג טְנאַקעֶּב זיִא םִע דְנּוא ,םּוחָנ
 םִע זַא יֹוזַא טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶליִפ דְנּוא :זיֹוה
 ראָפ לאָמַא טיִנ ,אייֵז ראַפ ןעֶזעוֶועֶג ץאַלְּפ רֶהעְמ טיִנ זיִא
 :טְראָו סאָד טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ריִהָס רעֶד

 טְכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 2
 ןעֶגאָרְטעֶג ןעֶׁשְנעֶמ רֶעיִפ ןּופ זיִא םאִו ,ןעֶניִכיִרְּבטְכיִנ ַא

 םֶהיֵא ּוצ טְנאַקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶראוָועֶג 4
 טְקעֶדעֶנְפיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טייֵל איִד ָךְרּוד ןעֶמּוקּוצ
 -ָםיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ּואוְו ְּךאַד םעֶד
 ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא טעֶּב סאָד טְזאָלעֶגְפּורַא דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבעֶג

 טאָה ַעּוׁשֵי ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנעֶלעֶג זיִא רעֶניִכיִרְּבְכיִג רעֶד 9
 -יִרְּבטְכיִנ םוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶּביֹולְג רֶעייֵז ןעֶהעֶזעֶג

 :ןעֶּבעֶגְרעֶפ ריִד ןעֶנעֶז דֶניִז עֶנייֵד ,ןְהּוז ןייֵמ ,ןעֶניִכ
 ,ןעֶסעֶזעֶג טְראָד ןעֶנעֶז םיִרְפֹוס איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע רעֶּבָא 6
 סאוְראַפ :רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןיִא טְכאַרְמעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא 7

 ןעֶּבעֶגְרעֶפ ןעֶדְניִז ןעֶק רעוֶו ,טְרעֶטְסעֶל רֶע ?יֹוזַא רעֶזיִד טעֶר



 03 ב םוקרמ
 8 ןייַז ןיִא גידְנעֶסיז ְּךייֵלְג ,ַעּוׁשֵי דְנּוא ? ןייֵלַא טאָג רעֶסיֹוא
 אייז ּוצ טאָה ,טְכאַרְשעֶג יֹוזַא ְּךיִז ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז זַא טְסייֵג

 -ךאַה עֶרייֵא ןיִא םעֶבְלעֶזַא רֶהיֵא טְקְנעֶד םאוְראַפ ,טְנאַזעֶג
 9 ןעֶניִכיִרְּבטְכיִנ םעֶד ּוצ ןעֶנאָז ּוצ ,רעֶנְניִרְג זיִא םאָו ?רעֶצ
 העָמִׁש ןעֶנאָז ּוצ רעֶדָא ;ןעֶּבעֶגְרעֶפ ריִד ןעֶנעֶז דֶניִז עֶנייֵד
 10 רֶהיִא זַא רעֶּבָא ?םּורַא העָנ דְנּוא ,טעּב ןייד םעֶנ ףיוא
 -עֶבְרעֶּפ ּוצ דְניִז טְכאַמ טאָה םֶדָאדְוִּב רעֶד זַא ןעֶסיוִו טְלאָז
 11 ָּךיִא :ןעֶניִכיִרְּבטְכיִנ םּוצ רֶע טְנאָז ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶּב
 ןיִא העָנ דְנּוא ,טעּב ןייַד םעֶנ דְנּוא ,ףיֹוא העָטִׁש ,ריִד גאָז
 12 טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא רֶע זיִא ְּךייֵלְנ דְנּוא :זיֹוה ןייד
 עֶלַא אייֵז ראָפ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא דְנּוא ,טעּב ןייז ןעֶמּונעֶג
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְניֹוטְׁשְרִע ןעֶנעֶז עֶלַא אייֵז זַא יֹוזַא
 -נייֵק םעֶבְלעֶזַא ןעֶּבאָה ריִמ ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,טאָג טְּביֹולעֶג
 :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ לאָמ

 13 םעֶד ןּופ טייַז רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶנְסיֹורַא רעֶדיוִו זיִא רֶע דְנּוא
 רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םייַל עֶלַא דְנּוא ;םִי
 14 דְנאַנעֶג אייֵּבְרעֶפ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :טְרְהעֶלעֶג אייז טאָה
 גיִדְנעֶציִז ,יַפְלַח ןּופ ןְהּוז םעֶד יול ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה ןעֶג
 בְלאָפ טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא רֶעייֵטְׁש ןּופ זיֹוה םיִא
 םֶהיִא טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא זיִא רֶע דִנּוא .ָּךאָנ ריִמ
 15 עב זיִא רֶע ןעֶו ןעֶהעֶׁשעֶג ויִא םִע דְנּוא :טְגְלאַפעֶנְכאָנ
 רעֶמעֶנְניִיַא-רֶעייֵמְׁש עֶליִפ זַא ,זיֹוה ןייַז ןיִא ׁשיִט םייֵּב ןעֶסעֶז
 עֶנייז דְנּוא ַעּוׂשֵי טיִמ ןעֶסעֶזעֶב ְּךיֹוא ןעֶנעֶז רעֶדְניִז דְנּוא
 םֶהיֵא ןעֶנעֶז סאו עֶליִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע ןיִראוָו ,םיִדיִמְּלַּת
 16 םיִׁשּורִּפ איִד דְנּוא םיִרְפֹוס איִד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנְנאַנעֶגְכאַנ
 דְנּוא רעֶמעֶנְנייַא-רֶעייֵטְׁש טיִמ טֶסֶע רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה
 טֶסֶע רֶע ,םיִדיִמְלַּת עֶנייַז ּוצ טְנאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה .,רעֶדְניִז
 17 דנּוא :רעֶדְניִז דְנּוא רעֶמעֶנְנייַא-רֶעייֵטְׁש טיִמ טְקְניִרט דְנּוא
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶג סאָד טאָה ַעּוׁשֵי ןעוֶו
 -ייֵנ ,טיִנ ראָטְקאָד ןייק ןעֶפְראַדעֶּב דְנּוזעֶג ןעֶנעֶז םאָו איד
 איד ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןיִּב ְּךיִא ;קְנאַרְק ןעֶנעֶז םאְוָו איִד טֶרֶע
 :רעֶדְניִז איִד טְרֶעייֵנ ןעֶפּור ּוצ םיִקיִדַצ
 18 ןעֶּבאָה םיִׁשּורְּפ איִד דְנּוא ןֶנָחֹוי ןּופ םיִריִמְלַּת איֵד דְנּוא
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְסאַפעֶג
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 נ ב םוקרמ
 דְנּוא ןֶנָחֹוי ןּופ םיִדיִמְלַמ איִד ןעֶטְסאַפ םאוָוְראַפ ,טְנאָזעֶג
 דְנּוא ?טיִנ ןעֶטְסאַפ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵד דְנּוא םיִׁשֹורְּפ איִד ןּופ
 רעֶרְהיִפְרעֶטְנּוא איד ןעֶנעֶק ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה ַעּוׁשְי
 גְנאַל יֹוזַא ?אייֵז אייֵַּב ְּךאָנ זיִא ןָתָח רעֶד לייװ ןעֶטְסאַפ
 :ןעֶטְסאַפ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶק ;ְּךיִז טיִמ ןֶָתֶח םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז
 אייז ןּופ טעוֶו ןָתֶח רעֶד ןעֶו ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו געֶט איִד רעֶּבָא
 ןיִא ןעֶטְסאַפ אייז ןעֶלעֶו ןאַד דְנּוא ,ןעֶרעֶדֶו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא
 דייַלְק טְלַא ןייֵא טיִנ טְכיִרְרעֶּפ רעֶנייֵק :גאָט םעֶנעֶו
 םאָד טְסייֵר יֹוזַא ןיִראָו ,ךּוט םֶעייֵנ ןּופ קיִטְׁש ַא טיִמ

 ןעֶטְלַא םעֶד ןּופ ָעייֵנ םאָד ,ןּופְרעֶד ּפָא עֶטְקיִלְפעֶנּוצ
 טְסיִנ רעֶנייֵק דְנּוא :םיִר רעֶרעֶנְרַא ןייֵא טְרעֶו סֶע דִנּוא
 טעז ,יֹוזַא ןעוֶו ;ןייֵרַא ליִנאָל עֶטְלַא ןיִא ןייוֵו ןְעויִנ טיִנ
 איד .דְנּוא ןייו רעֶד דְנּוא ,ןעֶסייֵרּוצ ליִנאָל איִד ןייוֵו רעֶד

 ןייוו ןֶעייֵנ טְסיִג ןִיָמ טְרֶעייֵג ;ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶרעוֶו ליִגאָל
 ;ןייֵרַא ליִנאָל ְעייֵנ ןיִא

 םיִא ןעֶנְנאַגעֶגְמּזרַא זיִא רֶע ןעוֶו ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דִנּוא
 םיִריִמְלַּמ עֶנייֵז זַא ,ןְראָק םעֶדְנעֶסְקאַו םעֶד ָּךְרּוד תֶּבַׁש
 איִד ןעֶסייֵרְּפָא טיִמ ,ןעֶכאַמ ּוצ געֶז ַא ןעֶּביֹוהעֶגְנֶא ןעֶּבאָה
 ,העְז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִׁשּורְּפ איִד דְנּוא ןעֶגְנאַז
 ?טְּביֹולְרעֶד טיִנ זיא סאו תָּבַׁש םיִא אייֵז ןּוהְט םּוראָו
 טיִנ לאָמ ןייק רֶהיֵא טאָה ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 טאַהעֶג טיֹונ טאָה רֶע ןעוֶו ,ןּוהְמעֶנ טאָה דוָד םאו טְנייֵלעֶג
 טיִמ ןעֶנעֶז סאָו איִד דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג ביִרְנְנּוה זיִא דְנּוא

 ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא רֶע איז ?ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא 2
 טאָה דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד רָתָיְבֶא ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא ,טאָה
 ּוַצ טְּביֹולְרעֶד טיִנ זיִא סאו ,םיִנָּפַה םָחָל סאָד ןעֶסעֶגעֶג
 -עֶנעֶנ ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ראַפ רעֶסיֹוא ןעֶסֶע
 רֶע דנּוא ?ןעֶזעווֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאֶו איד ּוצ ןעֶּב
 ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶג זיִא תָּבַׁש רעֶד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 .תַּבִׁש םעֶד ראַפ ׁשְנעֶמ רעֶד טיִנ דֶנּוא ׁשְנעֶמ םעֶד ראַפ
 :תָּבַׁש םעֶד רעֶּביִא ְּךיֹוא ראַה םָדָא ןֶּב רעֶד זיִא ןעֶד יֹוזַא

 ג לעטיפאק
 םִח דְנּוא ;ןייֵרַא לוש ןיא ןעֶגְנאַגעֶג רעֶדיוז זיִא רֶע דִנּוא
 עֶטְראַדְרעֶפ ַא טאַהעֶג טאָה סאָז ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא



 8 נ םוקרמ
 9 טעוֶו רֶע ּביֹוא טְכאַועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :דְנאַה

 :ןעֶגאָלְקְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,תָּבַׁש םיִא ןעֶלייֵה םֶהיֵא
 8 איִד טאַהעֶג טאָה סאָו ןאַמ םוצ טְנאָזעֶנ טאָה רֶע דְנּוא

 4 טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶטיִמ ןיִא ףיֹוא העָטִׁש ,דְנאַה עֶטְראַדְרעֶּפ
 -ְבעֶלְׁש רעֶדָא םעֶטּוג תַּבַׁש םיִא ןאַמ געֶמ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ
 אייֵז דְנּוא ?ןעֶטייֵט רעֶדָא ןעֶמעֶר ןעֶּבעֶל ?ןּוהְמ םעֶמ
 8 אייֵז ףיֹוא ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶניִוְׁשעֶב ליִּטִׁש ןעֶּבאָה

 ןעֶזעוֶועֶג טְּביִרְמעֶּב זיִא דנּוא ,ןְראָצ טיִמ ןעֶהעֶזעֶגְמּורַא
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶרייֵז ןּופ טייקְגיִטְראַה איִד רעֶּביִא
 טאָה רֶע דְנּוא ;דְנאַה עֶנייֵד םיֹוא קעֶרְטְש ,ןאַמ םוצ טְנאָזעֶנ
 דְנּוזעֶג רעֶדיוִו זיִא דְנאַה עֶנייֵז דְנּוא ,טְקעֶרְטְׁשעֶנְסיֹוא איִז
 6 ,ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִׁשֹורְּפ איִד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶראוָועֶּג

 טיִמ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַהעֶג הָּצֵע ןייַא ְּךייֵלְנ אייֵז ןעֶּבאָה
 :ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,םֹודְרֹוה ןּופ טייֵל איִד
 7 םּוצ םיִריִמְלִּת עֶנייֵז טיִמ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא

 ,ליֵלָג ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ םֶהיֵא ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ ְּךַס ַא דְנּוא ,םַי
 8 דִנּוא ,םֹודָא ןּופ דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ דְנּוא
 רֹוצ ןּופ דְנעֶנעֶג רעֶד ןּופ דְנּוא ,ןֵדְרַי טייֵז עֶרעֶדְנַא איִד ןּופ
 םאוָו טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ןעֶשְנעֶמ ָּךַס ַא ,ןֹודיִצ דְנּוא
 :ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע עֶקְרעוֶו ראַּפ
 9 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טְנאָזעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 זַא ,טייֵל איִד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ףיִׁש םעֶנייֵַלְק ַא ןעֶטייֵרְּבְנָא םֶהיֵא
 10 -עֶנ עֶליִפ טאָה רֶע ןיִראָו :ןעֶּפיִטְׁש טיִנ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז
 םֶהיֵא ןעֶנעֶז ןעֶנאָלְּפ טאַהעֶג ןעֶּבאָה סאָָו איִד דְנּוא ,טְלייַה
 11 איֵד דְנּוא :ןעֶרְהיִרְנָא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶלאַפְרעֶּביִא

 ןעֶנעֶז ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,רעֶטְסייֵג עֶנייֵרְנּוא
 דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ;ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא םֶהיֵא ראָפ
 19 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד טְסיִּב אּוד ,טְנאָזעֶג
 :ןעֶכאַמ טְנאַקעֶּב טיִנ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא
 13 טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא גְראַּב םעֶד ףיֹוא זיִא רֶע דְנּוא
 -עֶז אייֵז דְנּוא ,טְלאוָועֶג טאָה רֶע ןעֶמעֶו ןעֶפּורעֶג ָּךיִז ּוצ
 14 ףְלעֶוְצ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנ
 -םיֹוא אייֵז לאָז רֶע זַא דְנּזא ,ןייֵַז םֶהיֵא טיִמ ןעֶלאָז אייז זַא

 18 טְכאַמ ןעֶּבאָה ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא :ןעֶניִדעֶרְּפ ּוצ ןעֶקיִׁש
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 ףְלעוֶוְצ איִד טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶּבייֵרְט ּוצ םיֹורַא םיִדֵׁש 6
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 -עֶנעֶג ןעֶמאָנ םעֶד רֶע טאָה ןֹועְמִׁש ּוצ דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶגְנָא
 ןָנָחֹוי דְנּוא ,יֵדְבַז ןּופ ןְהּוז רעֶד בֹקֲעַי דְנּוא :םֹורְמעֶּפ ןעֶּב
 ןעֶמעֶנ רֶע טאָה אייֵז ּוצ דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ רעֶדּורְּב םעֶד

 דנּוא ;רעֶנאָד ןּופ ןְהיֵז טְסייֵה םאִח ,ׁשֶנָר יֵנְּב ןעֶּבעֶגעֶג
 ,אָמֹוּת דְנּוא ,הָיְּתַמ דְנּוא ,יַּמְלַּת-רַּב דְנּוא ,םֹוּפיִליִפ דְנּוא ,יַרְדְנַא

 ןֹועְמִׁש דִנּוא ,יֵדֵּת דְנּוא ,יִפְלַח ןּופ ןְהּוז רעֶד בֹקֲעַי דְנּוא
 ְךיֹוא םֶהיֵא טאָה סאָו ,תֹויִרְק ׁשיִא הָדּוהְי דְנּוא ;יִאְנְקַה

 :טְרָסַמְרעֶפ
 טייל איִד דְנּוא ;ןעֶמּוקעֶג זיֹוד ַא ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 ּוליִפַא ןעֶּבאָה אייֵז זַא יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶנְנעֶמאַזּוצ רעֶדיוִו ןעֶנעֶז
 םיִבֹורְק עֶנייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶסֶע טיֹורְּב ןייק טְנאָקעֶג טיִנ
 םּוא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶז ,טְועֶהעֶג םאָד ןעֶּבאָה
 זיִא רֶע זַא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ;ןעֶטְלאַה ּוצ םֶהיֵא
 -עֶנְפּורַא ןעֶנעֶז סאוָו םיִרְפֹוס איִד דְנּוא :ןעֶמּוקעֶג ןעֶניִז ןּופ
 ,בּובְז-לַעַּב טאָה רֶע ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶמּוק
 ןּופ טְשְריִפ םעֶד ְּךְרּוד םיִּדִׁש איִד סיֹורַא טְּבייֵרְט רֶע דְנּוא

 ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :םיִדִׁש איד 2
 םעֶד ןְמָׂש רעֶד ןעֶק יֹוזַא איװ .םיִלָׁשִמ ןיִא טעֶרעֶג אייֵז
 טְלייֵטּוצ זיִא ְךייֵרְניִנעֶק ַא ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא ןְמָׂש
 :ןעֶהעֶטְׁשעֶּב טיִנ ךייֵרְגיִנעֶק םאָד ןעֶק יֹוזַא ;ָּךיִז ןעֶנעֶק
 סְמעֶנעֶי ןעֶק יֹוזַא ,ְּךיִז ןעֶנעֶק טְלייֵטּוצ זיִא זיֹוה ַא ןעֶז דְנּוא
 ףיֹוא טְהעֶטְש ןָטָׂש רעֶד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶהעֶמְׁשעֶּב טיִנ זיֹוה
 רֶע ןעֶק יֹוזַא ,טְלייֵהְטּוצ ְּךיִז ןעֶנעֶק זיִא ףְנּוא ְּךיִז ןעֶנעֶק

 רעֶנייֵק רעֶּבָא :דֶנֶע ןייֵא טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶהעֶטְׁשעֶּב טיִנ
 עֶנייֵז דְנּוא ,רֹוּבִנ ַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקְנייֶרַא טיִנ ןעֶק
 רֹוּבִנ םעֶד טְׁשְרֶעּוצ טעֶֶו רֶע זַא ןעֶמּונעֶגְסיֹוא ,ןעֶּביֹור םיִלָּכ
 באָז תֶמֶאָּב :ןעֶּביֹור זיֹוה ןייַז רֶע טעוֶו ןאַד דְנּוא ןעֶדְניִּב

 ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןְהיִֵז איִד ּוצ ןעֶלעוֶו דְניִז עֶלַא זַא ;ךייֵא ְךיִא
 ןעֶלעוֶו אייֵז סאו גְנּורעֶטְסעֶל איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ

 םעֶד ןעֶגעֶק ןְרעֶטְסעֶל טעוֶו םאָו רעֶד רעֶּבָא :ןְרעֶטְסעֶל
 טיִנ בֶנּוּבעֶנְרעֶפ עֶנייֵק ניִּבֶע ףיֹוא טאָה רעֶד ,ׁשָדֹוקַה ַחּור
 ןיִראָו :דֶניִז עֶניִּבֶע עֶנייֵא ןּופ גיִדְלּוׁש זיִא רֶע טְרֶעייֵנ
 ;טְסייֵג םעֶנייֵרְנּוא ןייֵא טאָה רֶע ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
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 31 ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵז רָנּוא
 טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶסיֹורְד ןעֶנעֶז דְנּוא
 32 ,ןעֶסעֶזעֶג םֶהיֵא םּורַא ןעֶנעֶז טייל איִד דְנּוא :ןעֶפּור םֶהיֵא
 דְנּוא רעֶמּומ עֶנייֵד ,העָז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דִנּוא
 38 -טֶנֶעעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ְּךיִד ןעֶכּוז ןעֶסיֹורְד רעֶדיִרְּב עֶנייַד
 דְנּוא רעֶמּומ עֶנייֵמ זיִא רעוֶז .טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ דְנּוא טְרעֶפ
 84 םּורַא ןעֶנעֶז סאוָו איד ףיֹוא גיִדְנעֶקּוק דְנּוא .?רעֶדיִרְּב עֶנייַמ
 דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵמ העְז ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶסעֶועֶג םֶהֵיֵא
 39 ןּופ ןעֶליוִז םעֶד ןּוהֵט טעוֶו םִע רעוֶו ןיִראוָו !רעֶדיִרְּב עֶנייַמ
 :רעֶטּומ דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייֵמ זיִא רעֶד טאָג

 ד לעטיפאק
 1 םעֶד אייַּב ןעֶרְהעֶל ּוצ ןעֶּביֹורעֶגְנַא רעֶדיוו טאָה רַע .דָנּוֲא
 יֹוזַא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָ טייל ְּדַּס ַא דְנּוא ,םָי
 -עֶג ףיֹורְּד זיִא דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְניירַא ףיִׁש ַא ןיִא זיִא רֶע זַא
 םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז טייל עֶלַא דְנּוא ,םַי םיִא ןעֶסעֶז
 9 ,םיִלָׁשְמ ןיִא טְרְהעֶלעֶג ליִפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :םַי םייַּב דְנאַל
 3 ,ּוצ טְרעֶה :עֶרְהעֶל עֶנייֵז ןיִא טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא
 4 םִע דִנּוא :ןֶעייֵז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶעייֵז רעֶד ,העְז
 -עֶב עֶביִלְּמִע ןעֶנעֶז ,טְעייֵזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא
 דְנֹוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז לעֶנייֵפ איִד דְנּוא ,געוֶו םייַּב ןעֶלאַפ
 5 ןעֶלאַּפעֶג זיִא םעֶרעֶדְנַא דְנּוא :ןעֶסעֶרְפעֶגְפיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה
 טאַהעֶג טיִנ טאָה םֶע ּואְז ,דְנּורְנ ןעֶניִדְרעֶנייֵטְׁש םעֶד ףיֹוִא
 לייז ,טְצאָרַּפְׁשעֶנְסיֹורַא םִע טאָה ְּךייֵלְג דְנּוא ,דֶרָע ליִּפ
 6 ןּוז איִד ןעֶֶו דְנּוא :דְרֶע עֶפיִמ עֶנייֵק טאַהעֶנ טיִנ טאָה םִע
 דְנּוא ,ןעֶראועֶג טְציִהְרעֶד סֶע זיִא יֹוזַא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא
 -ְךעֶפ סֶע זיִא לעֶצְרּואוְו עֶנייֵק טאַהעֶג טיִנ טאָה םִע .לייוַו
 7 ןעֶשיוְצ ןעֶלאַפעֶג זיִא םעֶרעֶדְנַא דְנּוא :ןעֶראָועֶג םְראַד
 ,ןעֶסְקאַַועֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶד איִד .דְנּוא .,רעֶנְרעֶד איד
 טְכּורְפ עֶנייֵק טיִנ טאָה סֶע דְנּוא ,טְקיִטְׁשְרעֶד סֶע ןעֶּבאָה דְנּוא
 8 םעֶד ףױא ןעֶלאַפעֶג זיִא םעֶרעֶדְנַא דְנּוא :ןעֶּבעֶנעֶג
 זיִא םאֶז טְכּורְפ טְכאַרְּבעֶג טאָה דִנּוא דְנּורְנ ןעֶטּוג
 טאָה דנּוא ,טרָהעֶמעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא

 רעֶדָא ,גיִטְלעֶּפְניִצְכעֶז רעֶדָא ,גיִטְלעֶפְגיִסייֵרְד ןעֶנאָרְשעֶג
 9 סאָו רעֶד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע רְנּוא :גיִטְלעֶּפְטְרעֶדְנּוד

7 



 ד םוקרמ 3
 :ןעֶרעֶה רֶע זאָּל ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶריֹוא טאָה

 ןעֶנעֶז סאוָו איד ןעֶּבאָה ,ןעֶזעוֶועֶנ ןייֵלַא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּזא 0
 איד ןעֶנעוֶו טְגעֶרְפעֶנ ףְלעוֶוְצ איִד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא םּורַא

 -עֶנעֶג זיִא ְּךייֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :םיִלָׁשִֿמ 1
 איד ּוצ רעֶּבָא טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ דֹוס רעֶד ןעֶּב

 -עֶז יֵדְּכ :םיִלָׁשְמ ןיִא גְניִדְצְלַא זיִא ןעֶסיֹורְד ןעֶנעֶז סאָו 2
 דְנּוא ;ןעֶהעֶזְנייַא טיִנ דְנּוא ,ןעֶהעֶז אייֵז ןעֶלאָז גיִדְנעֶה
 זַא ;ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ דְנּוא ,ןעֶרעֶה אייז ןעֶלאָז גיִדְנעֶרעֶה
 אייֵז לאָז דֶניִז איִד דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקעֶּב טיִנ ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז

 טְסייוֵו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ 8
 םיִלָׁשִמ עֶלַא רֶהיֵא טעוֶו יֹוזַא איוִװ ?לָׁשָמ םעֶזיִד טיִנ רֶהיֵא

 ןעֶנעֶז סאָד דְנּוא :טְראָָו סאָד טֶעייֵז רֶעייֵז רעֶד ?ןעֶסיוו 4
 -אָועֶג טֶעייֵזעֶג זיִא טְראוָו סאָד ןעֶמעוֶו ןיִא ,געוֶו םייַּב איִד 8

 ,ןָטֵׂש רעד ְךייֵלְנ טְמּוק יֹוזַא ןעֶרעֶה אייֵז ןעוֶו דִנּוא ;ןעֶר
 טֶעייֵזעֶג אייֵז ןיִא זיִא סאָו טְראוָו סאָד קעוֶוַא טְמעֶנ רֶנּוא

 טֶעייֵזעֶג ןעֶנעֶז סאוָו איִד ְּךיֹוא ןעֶנעֶז םאָד דְנּוא :ןעֶראוָועֶג 6
 ןעֶרעֶה אייֵז ןעוֶו ,עֶכְלעוֶו ,דְנּורְג ןעֶניִדְרעֶנייֵטְׁש םעֶד ףיֹוא

 דְנּוא :דייֵרְפ טיִמ ףיֹוא ְּךייֵלְנ םִע אייֵז ןעֶמעֶנ ,טְראָוְו םאָד 7
 ראָנ ןעֶּבייֵלְּב דְנּוא ,ָּךיז ןיִא לעֶצְראָו עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶבְנּונְלאַָפְרעֶפ דְנּוא ןעֶדייֵל ןעוֶו ְךאָנְרעֶד ;טייֵצ ַא ראַפ
 :ךיִיַלְנ אייֵז ןעֶלְכיֹורְטְׁש יֹוזַא ,טְראָו םעֶד ָּךְרּוד ןעֶמּוק

 ןעֶנעֶז ,טֶעייֵזעֶג רעֶנְרעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז סאוָו עֶרעֶדְנַא דְנּוא 8
 ןּופ ןעֶנְראָז איִד דְנּוא :טְראָו סאָד ןעֶרעֶה עֶכֶלעוֶו איִד 9

 דֵנּוא ,םּוהְטְכייֵר ןּופ אייֵרעֶגיִרְמעֶּב איד דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד
 -ךעֶד דְנּוא ןייַרַא ןעֶמּוק ,ןעֶבאַז עֶרעֶדְנַא ןּופ ןעֶמְסִיַלְג םאָד

 דְנּוא :טכּוּרִפ ןְהָא טְּבייֵלְּב םִע דְנּוא ,טְראָו סאָד ןעֶקיִטְׁש 0
 ףיֹוא ןעֶראָועֶג טֶעייֵזעֶנ ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו איִד ןעֶנעֶז םאָד
 סֶע ןעֶמעֶנ רְנּוא טְראוָו סאָד ןעֶרעֶה עֶכְלעוֶו ;דְנּורְג ןעֶטּוג
 -ֵכעֶז רעֶדָא ,גיִטְלעֶפְניִסייֵרְד ,טְכּורְפ ןעֶנאָרְט דֶנּוא ,ףיֹוא
 :ביִמְלעֶפְטְרעֶדְנּוה רעֶדָא ,גיִטְלעֶּפְגיִצ

 ַא ןיירַא ןעֶד ןעֶמ טְגְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 1
 רעֶדָא ,לעֶטְסעֶמ ַא רעֶטְנּוא ןעֶלעֶטְׁש םִע לאָז ןעֶמ זַא ּפְמאֵל
 ןעֶלעֶטְׁשְפיֹורַא םִע לאָז ןעֶמ זַא טיִנ דְנּוא ,טעֶּב ַא רעֶטְנּוא

 ,ןעֶבְּראָּבְרעֶפ טיִנ זיִא ָּךאַז ןייק ןיִראָו ?לעֶטְׁשעֶב ַא ףיוא 2
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 28 רעוֶו :ןעֶרעֶו טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב טיִנ טעוֶו םאָו ןעֶליֹוהְרעֶפ
 24 טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶרעֶה רֶע זאָל ,ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶריֹוא טאָה סֶע
 םעֶד טיִמ טְרעֶה רֶהיֵא סאָז גְנּוטִכַא טְּביִנ ,טְנאָזעֶּב אייז ּדצ

 דְנּוא ןעֶרעֶו ןעֶטְסאָמעֶג ְּךיֹוא ָּךייֵא טעוֶו ,טְסעֶמ רֶהיֵא סאָמ
 28 ,טאָה סאָו רעֶד ןיִראָז :ןעֶרעֶֶו ןעֶּבעֶגעֶג ָּךייַא טעוֶו רֶהעמ
 ,טיִנ טאָה סאוָו רעֶד דְנּוא ;ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג טעוֶו םעֶד ּוצ
 ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טאָה רֶע םאִו סאָד ְּךיֹוא טעוֶו םעֶד ןּופ
 :ןעֶרעֶו
 96 יֹוזַא זיִא טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םאָד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 27 רֶע דְנּוא :דְנּורְנ ןיִא ןעֶמאָז טְפְראַו סאָו ןאַמ ַא אי
 אייָּב דְנּוא טְכאַנ אייֵּב ףיֹוא טְהעֶטְׁש רֶע דְנּוא ,טְּפאָלְׁש
 ,ףיֹוא טְסְקאַוַו דְנּוא ,םיֹורַא טְצאָרְּפְׁש ןעֶמאָז רעֶד דְנּוא ,גאָט
 98 טְסְּבֶלעֶז ְּךיִז ןּופ טְגְנעֶרְּב דֶרֶע איִד :טיִנ טְסייוֵו רֶע איז

 -ךעֶד ,גְנאַז איִד ְּךאָנְרעֶד ,זאָרְג םאֶד ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ ,טְכּורְפ
 29 איִד ןעֶו רעֶּבָא :נְנאַז רעֶד ןיִא ץייֵװ ןעֶלּופ םעֶד ָּךאָנ
 ןיִראוָו ,םיֹורַא עֶסאָק איד ָּךייֵלְנ רֶע טְקיִׁש ,גיִטייֵצ זיִא טְבּורְפ
 :ןעֶמּוקעֶג זיִא טייֵצ-טיִנְׁש איִד
 30 ןעֶכייֵלְגְרעֶפ ריִמ ןעֶלאָז יֹוזַא איז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶלאָז לָׁשֶמ ַא ראַפ םאו רעֶדָא ?טאָג ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק סאָד
 31 זיִא סֶע ןעוֶו סאָו ,ןְראָקְפְנעֶז ַא איו זיִא סֶע ?ןעֶּבעֶנ ריַמ
 סאו ןעֶמאָז עֶלַא איו רעֶנייַלְק זיִא ,טֶעייֵזעֶג דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 39 ןעֶראָועֶג טֶעייֵזעֶג זיִא םֶע ןעוֶו דְנּוא :דְרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא
 ,רעֶטייֵרְק עֶלַא איוִװ רעֶסעֶרְנ דְרעוֶו דְנּוא ,ףיֹוא סֶע טְסְקאוַו
 ןּופ לעֶגייֵפ איִד זַא יֹוזַא ,ןעֶגייוֵוְט עֶסיֹורְג טְמּוקעֶּב דְנּוא
 :ןעֶניֹואְו ןעֶמאָׁש ןייַז רעֶטְנּוא ןעֶנעֶק לעֶמיִה םעֶד
 33 עֶליִפ ָךְרּוד ,טְראָו סאָד טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 -עֶהּוצ טְנאַקעֶג םִע ןעֶּבאָה אייֵז איז יֹוזַא ,םיִלָׁשְמ עֶכְלאָז
 34 ,םעֶרעֶנ טיִנ אייֵז וצ רֶע טאָה לָׁשָמ ַא ןְהֶא רעֶּבָא :ןעֶר
 ןעוֶו טְגעֶלעֶגְסיֹוא םיִדיִמְלַּת עֶנייַז ּוצ םעֶלַא טאָה רֶע דנּזִא
 :ןעֶזעוֶועֶג ןייֵלַא ןעֶנעֶז אייִז
 38 אייֵז ּוצ רֶע טאָה ,דְנעֶבָא ראַוַו םִע ןעוֶו ,גאָט םעֶנעֶו ןיִא דְנּוא
 עֶרעֶדְנַא איִד ףיֹוא ןעֶהעֶג רעֶּביִרַא ריִמ ןעֶזאָל ,טְגֵאָזעֶג
 86 ,טְקיִשעֶגְקעוֶוַא טייַל איד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דנוא :םייֵז
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 איו יֹוזַא ףיִש םעֶד ןיִא ןעֶמּונעֶגְנייַרַא םֶדיֵא אייז ןעֶּבאָה

 ְךאָנ ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע
 רעֶסיֹורְנ ַא ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא םִע דְנּוא :ןעֶפיִׁש עֶרעֶדְנַא 7

 -עֶגְנייַרַא ףיִׁש םיִא ןעֶנעֶז ןעֶלעוֶו איד דְנּוא ,דְניוִוְמְרּוטִש
 זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶראָועֶג לּופ ןיֹוׁש זיִא םִע זַא יֹוזַא ,ןעֶמּוק 8

 ןעֶועוֶועֶג ףיִש םעֶד ןּופ טייַז רעֶטְׁשְרעֶטְנּוא רעֶד ףיֹוא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ןעֶשיִק םעֶד ףיֹוא גיִדְנעֶפאָלְׁש
 ,רעֶרְהעֶל ,טְנאָזעֶג םֶהיִא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא טְקעוֶועֶגְפיֹוא
 ?ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶרעֶו ריִמ זַא טיִנ ָּךיִד אוד טְסְרעֶמיִקעֶּב

 -עֶבְנָא דְניוִו םעֶד טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא 9
 אייז דְנּוא ,ליִטְׁש אייֵז ,טְנאָזעֶג םַי םּוצ טאָה דְנּוא ,ןֶעיִּדְׁש
 סֶע דְִנּוא ,טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָה דְניז רעֶד ןוא !טְמּוטְשְרעֶפ

 אייז וצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶראָועֶג עֶליִּמְׁש עֶסיֹורְג ַא זיִא 0
 זיִא איו ?גיִדְנעֶקעֶרְׁש יֹווַא רֶהיֵא טייַז םאָוְראַפ ,טְנאָזעֶג

 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶּביֹולְג ןייק טיִנ טאָה רֶהיֵא זַא םִֶע 1
 םּוצ רעֶנייֵא טְנאָזעֶג ןעיֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפעֶג ְךיִלְקעֶרְׁש
 דְנּוא דְניִו רעֶד זַא רעֶד זיִא רעֶנייֵא ראַפ סאָז ,ןעֶךעֶדְנַא
 ? םֶהיֵא ןעֶכְּראָהעֶג םִי םאָד

 ה לעטיפאק
 ןּופ טייֵז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 1
 -םיֹורַא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :םיִסָרְג איִד ןּופ דְנאַה םּוצ ,םִי 2

 ןּופ טְנעֶגעֶגעֶּב ְּךייַלְג םֶהיֵא טאָה ,ףיִׁש םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג
 טאָה רעֶד :טְסייֵג םעֶנייֵּדְנּוא ןייֵא טיִמ ןאַמ ַא םיִרָבִק איד 3

 רעֶנייק דְנּוא .םיִרָבְק איד ןעֶׁשיוִוְצ טאַהעֶג גְנּוניֹואוו עֶנייֵז

 :עֶטעֶק ַא טיִמ טיִנ ךיוא ,ןעֶדְניִּב טְנאָקעֶג טיִנ םֶהְיֵא טאָה
 דְנּוא רעֶדְנעֶּב טיִמ ןעֶראָועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג טפָא זיִא רֶע ןיִראָז 4

 דְנּוא ,ןעֶסיִרְרעֶצ ןעֶטעֶק איִד טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶטעֶק טיִמ !
 -עֶנ ַחֹּכ טיִנ טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ;ןעֶּכאַרְּבְרעֶצ רעֶדְנעֶּב איִד

 ןעֶזעוֶועֶג גיִדְנעֶטְׁש זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶליִטְׁש ּוצ םֶהיֵא טאַה 9
 ,בְרעֶּב איִד דְנּוא םיִרָּבְק איִד ןעְֶׁשיוִוְצ טְכאַנ דְנּוא גאָט

 :ןעֶטיִנְׁשעֶג רעֶנייֵטְׁש טיִמ ְּךיִז דְנּוא ,ןְעיִרשעֶג טאָה דְנּוא
 רֶע זיִא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶטייוֵו ןּופ ַעּוׁשִי טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 6
 רֶע דְנּוא :טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶפאָלעֶגּוצ 7

 ּבאָה סאָו ,טְגאָזעֶג דְנּוא לֹוק ְּךיֹוד ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה
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 -ךעֶלַא םעֶד טאָג ןּופ ןְהּוז ַעּוׁשֵי ,ןּוהְמ ּוצ ריִד טיִמ ְךיִא
 :טיִנ ְּךיִמ גאָלְּפ טאָנ אייֵּב ָּךיִד רעוֶוְׁשעֶּב ְּךיִא ?ןעֶטְסְכעֶה
 8 ןאַמ םעֶד ןּופ סיֹורַא העָנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע ןיִראוָו
 9 םאָו טְנעֶרְפעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :טְסייֵג רעֶנייֵרְנּוא אּוד
 זיִא ןעֶמאָנ ןייֵמ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶמאָנ ןייד זיִא
 10 רֶהעֶז אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :עֶליֵּפ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו .ןאָיְגעֶל
 :דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶקיִׁשְסיֹורַא טיִנ אייֵז לאָז רֶע זַא ,ןעֶטעֶּבעֶג
 11 עֶסיֹורְג ַא גְרעֶּב איִד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא םִע דַנּוא
 19 -עֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶסאַּפ םיִרֵזַח ןּופ עֶדאַטְס
 ריִמ זַא ,םירֵזַח איִד ןיִא םֶנּוא קיִׁש ,טְגאָזעֶג דָנּוא ןעֶטעֶּב
 13 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמּוקְנייִרַא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶלאָז
 -עֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז רעֶטְסייֵג עֶנייֵרְנּוא איִד דְנּוא .טְּביֹולְרעֶד
 דנּוא ,םיִרֵזַח איִד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶנְנאַג
 עֶּפּוׁשִמ ַא ןּופ טְצְריִטְׁשעֶגְרעֶטְנּורַא ְּךיִז טאָה עֶדאַטְס איִד
 ןעֶנעֶז דְנּוא ;דְנעֶזיֹוט אייוַוְצ ןעֶנעֶק ןייַרַא םִי ןיִא טֶרָא
 14 ןּופ רעֶכּוטְסאַּפ איִד דְנּוא :םִי םיִא ןעֶראועֶג ןעֶקְנּורְטְרעֶד
 טְלְהעֶצְרעֶד םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶּפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז םיִרֵּזַח איד
 -םיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .רעֶדְלעֶפ ןיִא דְנּוא טאָטְׁש איִד ןיִא
 15 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו .ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג
 טאָה סאו םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,עּוׁשִי ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶמעֶזעֶג זיִא רֶע איז ,םיִדֵׁש איד ןּופ ןאָיְגעֶל איִד טאַהעֶג

 -עֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גיִטְפְניִנְרעֶפ דְנּוא טעֶרייֵלְקעֶגְנָא
 16 ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג םִע ןעֶּבאָה סאָו איִד דְנּוא :ןעֶטְכְראָפ
 -עֶנ טאָה סאו םעֶד ּוצ ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םאוָו טְלעֶצְרעֶד םִע
 17 אייֵז דְנּוא :םיִרֵזַח איִד ןעֶנעֶו ןּופ דְנּוא ,םיִדֵׁש איִד טאַה
 עֶרייַז ןּופ לאָז רֶע זַא ,ןעֶמעֶּב ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 18 נייַרַא ףיִׁש םיִא זיִא רֶע איז דְנּוא :ןעֶהעֶגקעוֶוַא ץעֶנעֶרְנ
 םיִדְׂש איִד טאַהעֶג טאָה סאָו רעֶד םֶהיֵא טאָה ,ןעֶנְנאַגעֶג
 19 םאָה ַעּוׁשֵי דְנּוא :ןייַז םֶהיֵא אייָּב לאָז רֶע ןַא ןעֶטעֶּבעֶג
 העָנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טְרֶעייֵנ ,טְזאָלעֶב טיִנ םֶהיֵא
 ראָה רעֶד סאָו אייֵז לְהעֶצְרעֶד דְנּוא ,דְנייֵרְפ עֶנייֵד ּוצ םייַהַא
 ריִד רעֶּביִא ְּךיִז טאָה רֶע איז דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ ריִד טיִמ טאָה
 20 טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגקעוֶוַא זיִא רֶע דְנּוא :טְמעֶראַּבְרעֶד

 עּוׁשַי סאָה םיִלאָּפאַקעֶד ןיִא ןעֶגיִדעֶרְּפ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא



 ח םוקרמ 102
 -ףךעֶפ עֶלַא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה
 :טְרעֶדְנּואוָו

 ףיש ַא ןיֵא ןעֶנְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא רעֶדיִוִו זיִא ַעּוׁשִי ןעוֶו דְנּוא 1
 םֶהיֵא םּורַא טייֵל ליִפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ,טייֵז עֶרעֶדְנַא איד ףיֹוא

 םִע דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג םַי םייָּב זיִא רֶע דְנּוא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ 2
 רעֶד ןּופ עֶטְצְלֶע איִד ןּופ רעֶנייֵא ןעֶמּוקעֶגּוצ םֶהיֵא ּוצ זיִא
 -עֶג םֶהיִֵא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ריִאָי ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ לּוש

 טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶלאַפעֶג םיִפ איִד ּוצ םֶהיֵא רֶע זיִא ,ןעֶהעֶז 8
 זיִא רעֶטְכאָט עֶנייֵמ ,טְגאָזעֶג דנּוא ןעֶמעֶּבעֶג רֶהעֶז םֶהיֵא
 יֵדְּכ ,רֶהיִא ףיֹוא דְנעֶה עֶנייֵד געֶל דְנּוא םּוק ,ןעֶּבְראַטְׁש םַא

 זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶּבעֶל דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טעֶמעֶרעֶג לאָז איִז 4

 דעֶגְּכאָג םֶהיֵא ןעֶנעֶז טייל ליִפ דנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג םֶהיֵא טיִמ
 :םֶגְנעֶרְדעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַג

 םעֶד טאַהעֶג טאָה סאָו איֹורְפ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 8
 ןּופ ןעֶטיִלעֶג ליִפ טאָה איִז דְנּוא :רֶהאָי ףְלעוֶוְצ גְנאַגְטּולְּב 6

 סאוָו םעֶלַא ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹוא טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶראָטְקאָד ליִפ
 -ייֵנ ,ןעֶפְלאָהעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה םֶע דְנּוא ,טאַהעֶג טאָה איִז

 -עֶנ טאָה איז ןעוֶו :ןעֶראוועֶג רעֶנְרַא ְּךאָנ זיִא איז טֶרֶע 7
 טייֵל איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶמּוקעֶג איִז זיִא ,ַעּושִי ןעֶנעוֶו טְרעֶה
 :דיילק ןייַז טְריִרעֶנְנָא טאָה דְנּוא ,םֶהיֵא רעֶטְניִה ןּופ

 -ָנָא דיילק ןייַז רּונ לאָז ְּךיִא ןעֶו ,טְגאָזעֶג טאָה איִז ןיִראוָו 8
 רֶהֵיַא זיִא ְּךייֵלְג דְנּוא :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג ְּךיִא לעוֶו ןעֶריִר 9

 טְלְהיִּפעֶג טאָה איִז דְנֹוא ןעֶראָועֶג טְנעֶקיִרְמְרעֶפ גְנאַגְטּולְּב
 :גאָלְּפ עֶרְהיִא ןּופ טְלייֵהעֶג זיִא איִז זַא ּבייֵל רֶהיֵא ןיִא

 םֶהיֵא ןּופ זיִא טְפאַרְק זַא טְלְהיִּפעֶג ָּךייֵלְג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 0
 ןעֶׁשיוִוְצ טְרעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה רֶע דנּוא ;ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 -עֶגְנָא רעֶדייֵלְק עֶנייֵמ טאָה רעוֶו ,טְגאָזעֶג דְנּוא טייַּל איִד

 אּוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַת עֶנייֵז דְנּוא ?טְריִר 1
 רעֶו ,טְסְגאָז אּוד דְנּוא .ָּךיִד ןעֶנְנעֶרְד טייֵל איִד זַא טְסְהעֶז

 וצ טְקּוקעֶנְמּוא ָּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ?טְריִרעֶגְנָא ָּךיִמ טאָה 2
 טאָה איֹורְפ איִד דְנּוא :ןּוהְמעֶנ םאָד טאָה סֶע רעֶו ןעֶהעֶז 3

 טאָה אוָז לייוו ,טְרעֶטיִצעֶג טאָה דְנּוא ןעֶטְכְראַפעֶג ְךיִז
 -עֶג זיִא איִז דְנּוא ;ןעֶהעֶׁשעֶג רֶהיֵא ּוצ זיִא סאוָו טְסיוִועֶג
 טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא םֶהיֵא ראָפ זיִא דְנּוא ןעֶמּוק

6 
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 84 טאָה רֶע דְנּוא :טייֵהְרְהאָװ עֶצְנאַה איִד טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ

 ךיִד טאָה ןעֶּביֹולְנ ןייַד ,רעֶטְכאָּט עֶנייֵמ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ
 עֶנייַד ןּופ טְלייֵהעֶג אייֵז דְנּוא ,ןעֶדיִרְפ ןיִא העָנ ,טעֶטעֶרעֶג
 :באָלְּפ
 35 זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ,טעֶרעֶג ְּךאָנ טאָה רֶע לֵייוַו
 עֶנייֵד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,לּוׁש רעֶד ןּופ ןעֶטְצְלֶע םעֶד ןּוּפ
 ָךאָנ אּוד טְסְהיִמעֶּב סאָוְראַפ ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רעֶטְכאָט
 36 טְראוָו סאָד טְרעֶהעֶג טאָה ַעּוׁשִי איז דְנּוא ?רעֶרְהעֶל םעֶד
 ןעֶטְצְלֶע םּוצ טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג זִיִא םאוָו
 37 טאָה רֶע דִנּוא :רּונ ּביֹולְג ,טיִנ ָּךיִד טְכְראָפ ,לּוׁש .רעֶד ןּופ
 דְנּוא םֹורְמעֶּפ ראָנ ,ןעֶטייֵלְגעֶּב םֶהיֵא טְזאָלעֶג טיִנ םעֶנייֵק
 38 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :בֹקֲעַי ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד ןָנָחֹוי דְנּוא בֹקֲעַי
 ,לּוׁש רעֶד ןּופ ןעֶטְצְלֶע םעֶד ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶמּוקעֶנ ןייֵרַא
 סאָו איד דְנּוא ,לעֶמּוטעֶג םאָד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דנּוא
 39 דָנייֵרַא זיִא רֶע דְנּוא :טְנאָלְקעֶג דְנּוא טְנייוֵועֶג .רֶהעֶז ןעֶּבאָה
 רֶהיִא טְמְראַל סאָוְראַפ טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג

 טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג טִיִנ זיִא לעֶדעֶמ סאָד ?טְנייוֵו דְנּוא
 40 רעֶּבָא .טְכאַלעֶגְסיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְפאָלְׁש איִז
 ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶּביִרְטעֶגְסיֹורַא עֶלַא אייֵז טאָה רֶע
 איד דְנּוא ,לעֶדעֶמ םעֶד ןּופ רעֶטּומ איִד דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד

 אָז ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאוָו
 41 לעֶדעֶמ סאָד טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶגעֶלעֶג זיִא לעֶדעֶמ סאָד
 טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג דְנאַה .רעֶד איִיַּב

 ,ריִד גאָז ָךיִא ,לעֶדעֶמ ,טְׁשְטייֵטְרעֶפ זיִא םאָו ,יִמּױק אָתיְלַט
 45 דאַטְׁשעֶגְפיֹוא ְּךיִיַלְג זיִא לעֶדעֶמ סאָד דְנּוא :ףיֹוא העְטִש
 רְֶהאָי ףְלעֶוְצ זיִא איִז ןיִראָו :ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא זיִא דְנּוא ,ןעֶנ
 ןעֶזעוֶועֶג ְּךיִז רעֶסיֹוא אייֵז ןעֶנעֶז ְּךייֵלְג דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְלַא
 43 -ָךעֶפ רֶהעֶז אייֵז טאָה רֶע דִנּוַא :ןעֶניֹוטְׁשִרֶע םִיֹורְנ ראַּפ
 טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶסיוִו טיִנ םאָד לאָז רעֶנייֵק זַא ןעֶטאָּב
 ;ןעֶּבעֶג ןעֶסֶע ּוצ רֶהיִא לאָז ןאַמ זַא ןעֶסייֵהעֶג

 ו לעטיּפאק
 1 -עֶנ זיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא

 ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז דְנּוא ;דְנאַלְרעֶטאָפ  ןייַז ּוצ ןעֶמּוק
 2 ,ןעֶמּוקעֶג זיִא תָּבַׁש רעֶד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ םֶהיֵא



 ו םוקרמ . 4
 דְנּוא ;לּוׁש רעֶד ןיִא ןעֶרהעֶל ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָּה
 -ָנּאוְוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאִָו עֶליִפ
 ןעֶכאַז עֶזיִד רעֶזיִד טאָה ןעֶנאַַו ןּופ ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶד
 ,ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא זיִא סאו הָמְכָח ַא ראַפ סאָד זיִא םאָו דְנּוא
 ;דְנעֶה עֶנייֵז ָךְרּוד ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶנעֶז סאוָו םיִסָנ עֶכְלעֶזַא דְנּוא

 דְנּוא םָיְרִמ ןּופ ןְהּוז רעֶד ,רעֶטְסייֵמיֹוּב רעֶד טיִנ רִע זיִא 3
 ?ןֹועְמִׁש דְנּוא הָדּוהְי דְנּוא יֵסֹוי דְנּוא בֹקֲעַי ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד
 אייֵז דְנּוא ?םֶנּוא טיִמ אָד רעֶטְסעוֶוְׁש עֶנייֵז טיִנ ןעֶנעֶז דְנּוא

 ּוצ טאָה ַעּוׁשָי דְנּוא :טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶנ םֶדיֵא ןָא ְּךיִז ןעֶּבאָה 4
 ןייַז ןיִא רעֶסיֹוא ,דֹובָּכ ןְהֶא טיִנ זיִא איִבָנ ַא םְגאָזעֶג אייֵז
 ןייַז ןיִא דְנּוא ,םיִבֹורְק עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא דְנאַל ןעֶנייֵא

 םננ ןייק טְנעֶקעֶג טיִנ טְראָד טאָה רֶע דְנּוא :זיֹוה ןעֶנייֵא 9
 עֶכיֵלְמֶע ףיֹוא טְנעֶלעֶג דְנעֶה עֶנייֵז טאָה רֶע ץּוח ןּוהְמ

 ְךיִז טאָה רֶע דְנּוא :טְלייֵהעֶנ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,עֶקְנאַרְק 6
 ןיִא רֶע דְנּוא .ןעֶּביֹולְנְנּוא רֶעייֵז רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוָועֶג
 :טְרְהעֶלעֶג טאָה דְנּוא רעֶּפְרעֶד איִד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא

 טאָה דָנּוא ,ףְלעוֶוְצ איִד ןעֶפּורעֶג ָּךיִז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 7
 ּוצ םאָה דְנּוא ;אייווְצ ּוצ ןעֶקיִׁשּוצְסיֹוא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא אייֵז
 רֶע דְנּוא :רעֶטְסייֵג עֶנייֵרְנּוא רעֶּביִא טְכאַמ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז 8

 ןעֶמעֶנְטיִמ טיִנְראָנ ןעֶלאָז אייֵז זַא טְנאָזעֶגְנָא אייֵז טאָה
 קאַז עֶזייֵר ןייק ;ןעֶקעֶמׁש ַא רונ רעֶסיֹוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא
 :לעֶטְראַנ םיִא דְלעֶנ ןייֵק דְנּוא ,קאַז טיֹורְּב ןייֵק דִנּוא

 ןעֶלאָז דְנּוא ,ןּוהְמעֶגְנָא ְּךיִׁש ןיִא ןעֶהעֶג ןעֶלאָז אייֵז רעֶּבָא 9
 ּוַצ טאָה "רע דְנּוא :קעֶר אייוְצ עֶנייֵק ןּוהְטְנֶא טיִנ 0

 ןזיֹוה ַא ןיִא ;ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז
 :ןעֶהעֶנְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןופ טעוֶו רֶהיֵא זיִּב ןעֶניִרְד טְּבייֵלְּב

 דְנּוא ,ןעֶמעֶנְפיֹוא טיִנ ךייֵא טעוֶו טְרָא ןייֵא ראַפ םאוָו ּדְנזא 1

 -ְךאָד ןּופ טְהעֶג רֶהיֵא ןעֶו ,ןעֶרעֶה טיִנ ָּךייַא ןעֶלעוֶו אייֵז
 ,םיִפ עֶרייֵא ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד ּפָא טְלעֶקאָׁש ,קעוֶוַא ןעֶט

 ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :אייֵז ּוצ םיִנְגייֵצ ַא ראַפ 2
 דְנּוא :ןּוהָט הָבּוׁשְּת לאָז ןעֶמ זַא טְניִדעֶרְּפעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא 8

 עֶליִפ דְנּוא ,םיִדֵׁש עֶליִּפ ןעֶּביִרְמעֶנְסיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז
 :טְלייֵהעֶג דְנּוא לֶהֶע טיִמ טְּבְלאַזעֶג עֶקְנאַרְק

 ןיִראָו ;טְךעֶהעֶנ םֶהיֵא ןעֶנעוֶו טאָה ְּךֶלֶמַה םֹודְרֹוה דְנּוא 4



 ּו םוקרמ
 ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶראָועֶג טְנאַקעֶּב זיִא ןעֶמאָנ ןייַז
 -ךיוו םּורְד ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא עֶטיֹוט איד ןּופ זיִא לֵּבַשְּמַה ןֶנֲחֹוי
 2 זַא טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא דְנּוא :םֶהיֵא ןיִא םיִסָנ איד ןעֶק
 ַא זיִא רֶע זַא טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא דְנּוא ּוהָיְלַא זיִא רֶע
 ןעוֶו רעֶּבָא :םיִאיִבְנ איִד ןּופ רעֶנייֵא איז יֹוזַא  ,איִּבָנ
 רעֶד ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג סאָד טאָה םֹודָרֹוה
 זיִא רֶע ;ןעֶמּונעֶגְּפּורַא ּפאָק םעֶד ּבאָה ָּךיִא םעֶד ,ןָנָחֹוי זיִא
 טאָה דְנּוא טְקיִשעֶג טאָה םֹודְרֹּוד ןעֶד :ןעֶנאַטְשעֶנְפיֹוא

 ןעֶדְנּוּבעֶג םיִנְגְנעֶפעֶג םיִא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ןָנָחֹוי
 לייוװ ,םּופיִליִפ רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ ּבייוו סאָד ,אָיְדֹורוה ןעֶנעֶו
 םֹודְרֹוה ּוצ טאָה ןֶנָחֹוי ןיִראָו :טעֶטאַרייֵהעֶג איִז טאָה רֶע
 ;ּבייוו םיִרעֶדּורְּב ןייַד ןעֶּבאָה טיִנ טְסְרּוט אּוד .טְנאָזעֶג
 םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טאַהעֶג דְנייֵפ םֶהיֵא טאָה אָיְדֹורֹוה דְנּוא
 ןיִראָו :טְנאַקעֶג טיִנ טאָה איִז דְנּוא ;ןעֶנעֶגְרַה טְלאוָועֶג

 טאָה רֶע ןיִראו ,ןֶנָחֹוי ראָפ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז טאָה םֹודְרֹוה
 ,ןאַמ רעֶניִלייֵה דְנּוא רעֶטְבעֶרעֶנ ַא זיִא רֶע זַא טְסּואוְועֶג
 םֶהיִא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא .שְציִׁשעֶּב םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 טאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג טְגְראָזעֶּב רֶהעֶז רֶע זיִא יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג
 -ְמיִטְׁשעֶּב ַא ןעֶמּוקעֶג זיִא םִע דְנּוא :טְרעֶהעֶג ןְרעֶנ םֶהיֵא
 הָדּועְס ַא גאָטסְטְרּוּבעֶג ןייַז ףיֹוא טאָה םֹודְרֹוה ןעֶו גאָט רעֶט
 -יֹוט רעֶּביִא עֶריִציִפָא דְנּוא טייֵל עֶסיֹורְנ עֶנייֵז ּוצ טְכאַמעֶנ
 איד ןעוֶו דְנּוא :ליִלָנ ןּופ עֶטְצֶלֶע איֵד ּוצ דְנּוא ,דְנעֶז
 -עֶנ טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא זיִא אָיַדֹורֹוה ןּופ רעֶטְכאָט
 סאָו איִד דְנּוא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו םֹודְרֹוה זיִא דְנּוא ,טְצְנאַט
 םּוצ גיִנעֶק רעֶד םאָה יֹוזַא ;ןעֶסעֶזעֶנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז
 דְנּוא ,טְסְליוו אּוד סאו ריִמ ןּופ גְנאַלְרעֶפ ,טְנאָזעֶג לעֶדעֶמ
 ,ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג רֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶּבעֶג ריִד סֶע לעוֶו ְךיִא
 ,ןעֶּבעֶג ריִד ָּךיִא לעו ןעֶנְנאַלְרעֶּפ ריִמ ןּופ טְסעֶו אּוד סאָו
 זיִא איִז דְנּוא :ָךייֵרְניִנעֶק ןייֵמ ןּופ טְפְלעֶה איִד ּוצ זיִּב
 סאוָו ,טְנאָזעֶג רעֶטּומ עֶרְֶהיִא וצ טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ּטאָק םעֶד טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ?ןעֶגְנאַלְרעֶפ ְּךיִא לאָז
 -ָנייֵרַא גיִדְנעֶלייֵא איִז זיִא ְּךייֵלְג דְנּוא :לֵּבַטְמַה ןְנָחֹוי ןּופ
 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְגְנאַלְרעֶפ טאָה דְנּוא ,גיִנעֶק םּוצ ןעֶמּוקעֶנ
 לעֶסיִׁש ַא ףיֹוא ןעֶּבעֶג ְּךייֵלְג ריִמ טְסְלאָז אּוד זַא לי ְּךיִא
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 רֶהעָז זיִא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא :לֵּבִטְמִה ןֶנָחֹוי ןּופ ּשאָק םעֶד 6

 איד דְנּוא הָעּובְׁש רעֶד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא ,ןעֶראוָועֶג גיִריֹורְט
 -ַםֶא טְלאוָועֶג טיִנ רֶע טאָה ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאָָו

 -בעוֶוְּבייֵל ַא טְקיִׁשעֶג גיִנעֶק רעֶד טאָה ְּךייֵלְג דְנּוא :ןעֶנאָז 7
 דְנּוא ;ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ ּפאָק ןייז ןעֶליֹופעֶּב טאָה דְנּוא ,רעֶט
 :םיִנְגְנעֶּפעֶג םיִא טְּפעֶקעֶג םֶהיֵא טאָה דנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע

 טאָה דְנּוא ,לעֶסיִׁש ַא.ןיִא טְכאַרְּבעֶג ּםאָק ןייַז טאָה דְנּוא 8
 -עֶנ םִע טאָה לעֶדעֶמ סאָד דְנּוא ,לעֶדעֶמ םּוצ ןעֶּבעֶגעֶג סֶע

 -אָה םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןעוֶו דְנּוא :רעֶטּומ עֶרְהיֵא ּוצ ןעֶּבעֶב 9

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג איִז ןעֶנעֶז ,טְרעֶהעֶג ןּופְרעֶד ןעֶּב
 - ַא ןיִא טְגעֶלעֶגְנייַרַא םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ,ּבייל ןייַז ןעֶמּונעֶג
 ;רָבֵק

 ַעּוׁשִי ּוצ טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה לעֶטְסאָּפַא איד דנוא 0

 ןעֶּבאָה אייֵז םאו ,טְלְהעֶצְרעֶד סעֶלַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא :טְרְהעֶלעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז סאָו דְנּוא ןּוהְטעֶנ 1

 ןעֶטְּסיוו ַא ןיִא ןיילַא טְסּבְלעֶז רֶהיֵא טְמּוק ,טְגאָזעֶג אייז ּוצ
 עֶליִפ ןיִראָו .לעֶסיִּבַא םיֹוא ְָּךייַא טעֶהור דְנּוא ןייֵרַא טְרָא
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא דְנּוא ןייֵרַא ןעֶנעֶז

 -עֶז אייֵז ךְנּוא :ןעֶסֶע ּוצ ּוליִּפַא טאַהעֶג טייֵצ עֶניִטיֹונ איִד 9
 ַא ןיִא ןיילַא ְּךיִז אייֵּב ףיִׁש ַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנ

 ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה עֶליִפ דְנּוא :ןייֵרַא טְרָא ןעֶטְסיוו 2
 ןעֶגעֶז דְנּוא ,טְנעֶקְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶגְקעוֶוַא
 -ירְפ ןעֶנעֶז דְנּוא ,טעֶטְׁש עֶלַא ןּופ םּופ ּוצ ןעֶפאָלעֶג ןיִהַא

 זעֶגְסיֹורַא זיִא ַעּוׁשֵי איו דְנּוא :ןעֶמּוקעֶגְנָא אייֵז ןּופ רעֶה 4
 רעֶּביִא טאָה רֶע דְנּוא טייֵל ליִפ ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶמּוק
 ףאָׁש איו ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,טאַהעֶג תֹונָמֲחַר אייֵז

 ןעֶּביֹורעֶגְנָא טאָה רֶע דנּוא ;טיִנ ְּךּוטְסאַּפ ןייק ןעֶּבאָה סאוָו 5
 ןיֹוׁש זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרְהעֶל ּוצ ןעֶכאַז עֶליִפ אייז 6

 ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶראוָועֶג ּטְעָּפְׁש
 דְנּוא ,טֶרָא רעֶטְסיִו ַא זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא

 אייז זַא ,קעוֶוַא איִז קיִׁש :ןעֶראַועֶג טעֶּפְׁש ןיֹוש זיִא םִע 7
 דְנּוא ,רעֶפְרעֶד איד דְנּוא רעֶדְלעֶפ איִד םּורַא ןעֶהעֶנ ןעֶלאָז

 -עֶג טאָה רֶע רעֶּבֶָא :ןעֶסֶע ּוצ םאָו ןעֶפיֹוק ְּךיִז ןְעֶלאָז 8
 .ןעֶסֶע ּוצ איִיֵז רֶהיֵא טְּביִג ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶע
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 -עֶנְקעוֶוַא ריִמ ןעֶלאָז טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ,טיֹורְּב ןעֶׁשאֶרְג טְרעֶדְנּוה אייוֵוְצ ראַפ ןעֶפיֹוק דְנּוא ןעֶה
 אייֵז וצ םאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶמֶע ּוצ ןעֶּבעֶג אייֵז ןעֶלאָז דְנּוא
 .טְהעֶז דְנּוא טְהעֶב ?רֶהיֵא טאָה טיֹורְּב ליִפ איוז ,טְנאָזעֶג

 ,ףֶניִפ ,טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 -יִנַא ְּךיִז ןעֶסייֵהעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :ׁשיִפ אייַוְצ דְנּוא
 אייֵז דְנּוא :זאָרְג עֶניִרְג םאָד ףיֹוא זייוו תֹורּוׁש ןעֶצעֶזְרעֶד
 דְנּוא טְרעֶדְנּוה ּוצ .תֹורּוׁש ןיִא טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה
 דְנּוא טיֹורְּב ףְניִפ איִד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא :גיִצָפְניִפ ּוצ
 ,לעֶמיִה םּוצ טְקיֵלְּבעֶנְפיֹורַא טאָה דְנּוא ,ׁשיִפ אייוַוְצ איד
 -וצ טיֹורְּב סאָד טאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶג הָכָרְּב ַא טאָה דְנּוא
 אייֵז זַא םיִדיִמָלֵּת איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םִע דְנּוא ןעֶכאָרְּב
 טאָה ׁשיִּפ אייוַוְצ איִד דְנּוא ןעֶנעֶלְראָפ אייֵז ראָפ םִע ןעֶלאָז
 ,ןעֶסעֶנעֶג עֶלַא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא :עָלַא ּוצ טְלייֵהְטְרעֶפ רֶע
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 44 ייֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶראָועֶג טאַז ןעֶנעֶז דְנּוא
 איד ןּופ דִנּוא לּופ ּבְרעֶק ףְלעוֶוְצ ָּךעֶלְקעֶרְּב איִד ןּופ ןעֶּב
 ןעֶנעֶז ןעֶסעֶגעֶג טיֹורְּב סאָד ןעֶּבאָה סאוָו איד דְנּוא :ׁשיפ
 :ןאַמ דְנעֶזיֹוט ףֶניִפ ןעֶזעוֶועֶג
 -אָז אייֵז ןעֶגְנּואוְוְצעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייַז רֶע טאָה ְּךייֵלְג דְנּוא

 -ךעֶּביִרַא רעֶהיִרְפ ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶהעֶגְנייִרַא ףיִׁש ּםיִא ןעֶל
 טעוֶז רֶע זיִּב ,הָדְיַצ-תיֵּב ןייק טייַז עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ ןעֶהעֶנ
 ריִׁשָּמֶא אייֵז ןופ טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא :ןעֶקיִׁשקעוֶוַא טייֵל איִד
 לֵלַּפְתִמ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא גְראַּב םעֶד ףיֹוא רֶע זיִא ןעֶמּונעֶג
 ףיִׁש םאָד זיִא ןעֶראַוְועֶג דְנעֶבָא זיִא םֶע ןעוֶו דְנּוא :ןייַז ּוצ
 :דְנאַל םעֶד ףיֹוא ןייֵלַא רֶע דְנּוא ,םָי ןעֶּטיִמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 טְהיֵמעֶּב רעוֶוְׁש ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶב טאָה רֶע דֶנּוא
 -עֶג אייֵז ןעֶגעֶק זיִא דְניוִו רעֶד ןיִראָו ,ןעֶרעֶדּור םעֶד טיִמ
 זיִא טְּבאַנ רעֶד ןּופ רֶמְׁשִמ ןעֶטְריִּפ םעֶד ןעֶגעֶק רֶנּוא .ןעֶזעוֶו
 דְנּוא ;םַי םעֶד ףיוא גיִדְנעֶהעֶגְמּורַא ןעֶמּוקעֶג אייֵז ּוצ רֶע

 אייֵז איז דְנּוא :ןעֶהעֶג אייֵּבְראַפ טְלאָועֶג אייֵז טאָה רֶע
 -אָה ,םַי םעֶד ףיֹוא גיִדְנעֶהעֶגְמּורַא ןעֶהעֶזעֶּג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְסייֵג ַא זיִא םֶע זַא טְבאַדעֶב אייז ןעֶּב

 ,ןעֶהעֶזעֶג עֶלַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו :ןֶעיַרְׁשעֶגְסיֹוא
 טיִמ רֶע .טאָה ְּךייֵלְג דְנּוא ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא
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 טְסייֵרְטעֶג טייז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ,טעֶרעֶג אייֵז

 םיִא אייֵז ּוצ זיִא רֶע דְנּוא :טיִנ ָךייֵא טְכְראָפ ;םֶע ןיִּב ְּךיִא 02
 ;טְרעֶהעֶגְפיֹוא טאָה דְניוִו רעֶד דְנּוא ;ןעֶנְנאַנעֶגְנייַרַא ףיִש
 -ָנֹואוְוְרעֶפ סאָמ םעֶד רעֶּביִא רֶהעֶז ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 םעֶד רעֶּביִא ןעֶנאַטְׁשְרעֶּפ טיִנ ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו :טְרעֶד 8
 ;ןעֶזעוֶועֶג טעֶטְראַהְרעֶּפ זיִא ץְראַה רֶעייֵז רעֶּבָא ,טיֹורְּב

 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא טְפיִׁשעֶגְרעֶּביִרַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4
 ;ןעֶטְראָּב םּוצ טְרעֶקְנַאעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,רֵמְנְנ דְנאַל םּוצ

 טאָה ,ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ףיִׁש םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 8
 ןעֶפאָלעֶנְמּורַא ןעֶנעֶז דְנּוא :טְנעֶקְרעֶד ְּךייֵלְנ םֶהיֵא ןעֶמ 6

 -וַצְמּורַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טיִּבעֶנ ןעֶצְנאַג םיִא
 -עוֶועֶג קְנאַרק ןעֶנעֶז םאָו איִד ןעֶמעֶּב איִד ףיֹוא ןעֶנאַרְט

 דְנּוא :םְראָד זיִא רֶע זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ּואְו ,ןעֶד 7
 ,טעֶטְׁש רעֶדָא ,רעֶפְרעֶד איד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא זיִא רֶע איו
 טְנעֶלעֶגְרעֶדיִגַא עֶקְנאַרְק איִד אייֵז ןעֶּבאָה ,רעֶדְלעֶפ רעֶדָא
 אייז זַא ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶקְראַמ איִד ןיִא
 איד דְנּוא ;דייַלְק ןייַז ןּופ ןעֶקֶע איד ןעֶרְהיִרְנָא רזנ ןעֶלאָז

 :ןעֶראוָועֶג טעֶּמעֶרעֶג ןעֶנעֶז טְרְהיֵרעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאו
 ז לעטיפאק

 סאו ,םיִרְפֹוס איִד ןּופ עֶכיִלְמֶע רְנּוא םיִׁשֹּורְּפ איִד דְנּוא 1
 -ךעֶפ םֶהיֵא ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז
 ןּופ עֶכיִלְטֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְלעֶמאַז 2

 טְסייֵה סאָד---,עֶנייֵרְנּוא טיִמ טיֹורְּב ןעֶסֶע םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז
 עֶלַא דֶנּוא םיִׁשֹורְּפ איִד ןיִראָו :דְנעֶה עֶנעֶׁשאוַועֶגְנּוא 3

 עֶרייֵז גיִטְלעֶפְנְראָז טיִנ ןעֶׁשאַח אייז ןעוֶו םיִנ ןעֶסֶע ןעֶדּוי
 איד ןּופ גְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא איִד ןעֶטְלאַה אייֵז לייוֵו ,דְנעֶה

 אייֵז ןעֶסֶע ,קְראַמ םעֶד ןּופ ןעֶמּוק אייֵז ןעוֶו דְנּוא :עֶטְצְלֶע 4
 -ָנַא עֶליִפ ןעֶנעֶז אָד דְנּוא ;טיִנ ְךיִז ןעֶגיִנייֵר אייז ןעדֶו טיִנ
 ןעֶטְלאַה ּוצ ןעֶמּונעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז םאִו ןעֶכאַז עֶרעֶד
 עֶנְרעֶּפּוק דְנּוא ּםעֶט דְנּוא ,רעֶכעֶּב ןּופ הֶליִבְמ איֵד איו

 -עֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִרְפֹוס דְנּוא םיִׁשֹּורְּפ איִד דְנּוא :םיִלָּכ 8
 איד ָּךאָנ טיִנ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵד ןעֶהעֶנ םאָוְראַפ ,טְנעֶרְפ
 טיִמ טיֹורְּב ןעֶסֶע טְרֶעייֵנ ,םיִנֵקְז איִד ןּופ גְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא

 טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא ?דְנעֶה עֶנעֶׁשאַועֶגְנּוא 6
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 ,רעֶלְכייֵה ץייֵא ףיוא טְנאָזעֶג תֹואּובְנ טְכעֶר טאָה הָיְעַׁשְו

 רֶעייֵז רעֶּבָא ,ןעֶּפיִל איִד טיִמ ְךיִמ טְרְהֶע קְלאָפ םעֶזיִד;,
 7 -עֶּב טְסיִזְמּוא רעֶּבָא :ריִמ ןּופ טְרעֶטייֵוְרעֶד זיִא ץְראָה
 ןעֶנעֶז סאו ןעֶרְהעֶל ןעֶנְרעֶל דְנּוא ,ןָא ְּךיִמ אייֵז ןעֶמ
 .(גי'טכ היעש :יעֶׁשְנעֶמ ןּופ עֶטאָּבעֶב

 8 איִד טְלאַה דְנּוא ,טאָנ ןּופ הָוְצִמ איִד טְזאָלְרעֶפ טאָה רֶהיֵא
 9 -עֶב אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ גְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא
 זַא טאָג ןופ טאָּבעֶג םאָד רֶהיֵא טְפְראַוַוְראַפ ליֹואוְו ,טְגאָזעֶב

 10 הֶׁשֹמ ןיִראָו :גְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא עֶרייֵא ןעֶטְלאַה טְלאָז רֶהיֵא
 דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵד דְנּוא רעֶטאָפ ןייַד עֶרֶהֶע ,טְנאָזעֶג טאָה
 םיוִועֶג לאָז רעֶד רעֶטּומ רעֶדָא רעֶטאָפ טְלעֶׁש םִע רעוֶו
 11 ןעֶנאָז טעֶו ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו ,טְנאָז רֶהיֵא רעֶּבָא : ןעֶּבְראַטְש
 ,ןֶּבְרַק ַא זיִא סאָד ,רעֶטּומ עֶנייֵז רעֶדָא רעֶטאָפ ןייַז ּוצ
 :ןעֶמּוקעֶּב ריִמ ןּופ טְסְנעֶק אּוד םאִו הָבָדְנ ַא טְסייֵה סאָד
 19 רעֶטאָפ ןייַז ראַפ ןּוהְט רֶהעֶמ טיִנְראָג םֶהיֵא טְזאָל רֶהיֵא
 13 ןּופ טְראָו םאָד ְּךאַוְׁש טְּכאַמ רֶהיֵא דְנּוא :רעֶטּומ רעֶדָא
 -ךעֶּביִא טאָה רֶהיֵא םאָו ,גְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא עֶרייֵא ָּךְרּוד טאָג
 עֶליִפ עֶבְלאָזַא רֶהיֵא טּוהְמ ןעֶכייֵלְנְמעֶד דְנּוא ,טְרעֶפיִלעֶג
 14 ,טייֵל איִד ןעֶפּורעֶג רעֶדיוו ְךיִז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶכאַז
 -ךעֶפ דְנּוא ,ּוצ עֶלַא ָּךיִמ טְרעֶה ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא
 15 סאָו ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ גיִנייוֵועֶסיֹוא ןּופ ְךאַז עֶנייֵק :טְהעֶּטְׁש
 טְרֶעייַנ ;ןעֶכאַמ ןייֵרְנּוא םֶהיֵא ןאָק ןייַרַא םֶהיִא ןיִא טְמּוק
 ןעֶכאַמ ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ סיֹורַא ןעֶמּוק סאו ןעֶכאַז איִד
 16 רֶע זאָל ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶריֹוא טאָה סאוָו רעֶד :ןייֵרְנּוא םֶהיֵא
 17 איד ןּופ זיֹוד םיִא ןעֶבְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא רֶע ןעוֶו ךדְנּוא :ןעֶרעֶה

 םעֶד ןעֶנעוֶו טְגעֶרְפעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז םֶהיֵא ןעֶּבאָה טייל
 18 ךיֹוא רֶהיֵא טְנעֶז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ םאָה רֶע דְנּוא :לָׁשָמ

 םעֶלַא זַא ,טיִנ רֶחיֵא טְהעֶמְׁשְרעֶפ :!דְנאַטְׁשְרעֶפ ןֶהָא יֹוזַא
 םֶהיֵא ןאָק ןייֵרַא ׁשְנעֶמ ַא ןיִא גיִנייוֵועֶסיֹוא ןּופ טְמּוק םאָו
 19 ץיִואַה ןייַז ןיִא טיִנ טְמּוק םִע ןיִראָו :ןעֶכאַמ ןייֵרְנּוא טיִנ

 ?טְסיֵמ םּוצ םיֹורַא טְהעֶנ דְנּוא ְּךיֹוּב ןיִא טְרֶעייֵנ ,ןייֵרַא
 20 טאָה רֶע דנּוא :טְכאַמעֶג ןייַר ןעֶכאַז עֶלַא רֶע טאָה יֹוזַא
 טְכאַמ םאָד ,שְנעֶמ םעֶד ןּופ סיֹורַא טְמּוק סאוָו סאָד ,טְגאָזעֶג

 91 ץיִּראַה םעֶד ןּופ ,גיִנעוֶוְניִא ןּופ ןיִראָו :ןייֵרְנּוא ׁשְנעֶמ םעֶד
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 ,םֹואיִנ ,ןעֶקְנאַדעֶנ עֶטְכעֶלְׁש םיֹורַא ןעֶמּוק ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ

 ,איִיַרעֶניִרְטעֶּב ,תֹועְׁשֹר ,ןעֶטְסיִלְג תּונְז :הָחְיְצִר ,הָביֵנְג 2
 ,ץְלאָּטְׁש ,גְנּורעֶטְסעֶל ,גיֹוא לעֶּביִא ןייֵא ,טייֵהְנעֶסאַלעֶגְסיֹוא == |

 ןּופ םיֹורַא ןעֶמּוק ןעֶטייֵקְגיִטְכעֶלְׁש עֶזיִד עֶלַא :טייֵקְׁשיִראַנ 8
 ;ןייֵרְנּוא ׁשְנעֶמ םעֶד ןעֶכאַמ דְנּוא גיִנעוֶוְניִא

 -קעוָוַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא 4
 רֶע דְנּוא .ןֹודיִצ דְנּוא רֹוצ ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג
 זַא טְלאוָועֶג טיִנ טאָה דְנּוא ,זיוה ַא ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְנייֵרַא זיִא

 -ךאָּבְרעֶפ טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶע רעֶּבֶא ,ןעֶסיוִו לאָז רעֶנייֵק
 טאָה רעֶטְּכאָט עֶרְהיִא סאָז ,איֹורְפ ַא רעֶּבָא :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶב 8

 -עֶג םֶהיֵא ןּופ ָּךייֵלְג טאָה ,טְסייֵג םעֶנייֵרְנּוא ןייֵא טאַהעֶג
 -עֶנ םיִפ איִד ּוצ םֶהיֵא זיִא דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,טְרעֶה

 םַּרַא ןּופ תיִנְָו ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא איֹורְפ איִד דְנּוא :ןעֶלאַפ 6
 דֵׂש םעֶד לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא םאָה איִז דְנּוא ,רֹוצ

 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :רעֶטְכאָמ עֶרְהיִא םיֹוא ןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא 7

 ;ןעֶרעֶֶו טאַז טְׁשְרֶעּוצ רעֶדְניִק איִד ןעֶזאָל ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא
 -קעוֶוַא רעֶדְניִק איִד ןּופ טיֹורְּב סאָד םּוג טיִנ זיִא םִע ןיִראוָו

 איִז דנוא :ןעֶפְראַוַו ּוצ ְּךעֶלטְניִה איֵד ראָפ דְנּוא ,ןעֶמעֶנּוצ 8
 !ראַה ,אָי ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְנֶעעֶנ טאָה
 איד ןּוֿפ ןעֶסֶע ׁשיִט םעֶד רעֶטְנּוא ָּךעֶלְטְניִה איִד ּוליִפַא

 -עוֶו טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ָּךעֶלְקעֶרְּב םִרעֶדְניִק 9
 רעֶטְכאָט עֶנייֵד ןּופ זיִא דֵׁש רעֶד ,העָנ טְראוָו םעֶזיִד ןעֶנ

 ןעֶמּוקעֶג זיֹוה רֶהיֵא ןיִא זיִא איִז ןעֶז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא 0
 ,טעֶּב םעֶד ףיֹוא גיִדְנעֶניִל לעֶדעֶמ םאָד ןעֶניִּפעֶג איִז טאָה
 :ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא ןּופ דֶׁש רעֶד דְנּוא

 ןּופ ןעֶצְנעֶרְג איד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא רעֶדיוִו זיִא רֶע דְנוא 1
 ןיֵא ,ליִלָנ ןּוֿפ םַי םּוצ ןֹודיִצ ְּךְרּוד ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא רֹוצ

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :םיִלֹוּפאַּכעֶד ןּופ ץעֶנעֶרְג רעֶד ןעֶטיִמ 2
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּומְׁש דְנּוא ןעֶּביֹוט ַא טְּכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ

 :ןעֶנעֶל םֶהיֵא ףיֹוא דְנאַה איִד לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶ םֶהיֵא
 ְךיִז אייַּב טיַל איִד ןּופ ןעֶמּונעֶנְקעֶזֶוַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנזא 8

 -עֶגְניִיַרַא ןעֶריֹוא עֶנייֵז ןיִא רעֶגְניִפ איִד טאָה דְנּוא ,ןייֵלַא
 רעֶגְנָא גְנּוצ עֶנייֵז טאָה דְנּוא ,ןעֶניִּפְׁשעֶג טאָה דְנּוא ,טְנעֶל

 דְנּוא ,לעֶמיִה םּוצ ןעֶהעֶזעֶגְפיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא :םֶרָהיֵר 4
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 םאִו חַּתַּפַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה דְנּוא ,טֶצְפיִזעֶג טאָה
 -םיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶריֹוא עֶנייַז דָנּוא :ףיֹוא .ָּךיִד ְּךאַמ ,טְסָייה
 -אועֶג זיֹול ְךייֵּלְנ זיִא דְנאַּב סאָד דְנּוא ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶנ
 :ןעֶכארְּפְׁשעֶג גיִּטְביִר טאָה רֶע  דְנּוא גָנּוצ עֶנייֵז ןּופ ןעֶר
 36 םיִנ םעֶנייֵק ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶמאָּבְרֶעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 -אָה ,ןעֶטאָּבְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע רֶהעֶמ סאוָו רעֶּבִא ;ןעֶנאָז
 37 אייֵז דְנּוא :טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב רֶהעֶמ ליִּפ ָּךאָנ םִע אייִז ןעֶּב
 ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶדְנּואוָוְרעֶּפ םאָמ םעֶד רעֶּביִא ְךיִז ןעֶּבאָה
 עֶּביֹוט איִד טְכאַמ רֶע :ןּוהְמעֶנ טּוג ןעֶכאַז עֶלַא טאָה רֶע
 :ןעֶדעֶר עֶמּוטְׁש איִד דְנּוא ןעֶרעֶה

 ה לעטיפאק
 1 דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג ליִפ רעֶדיו ןעֶנעֶז טייל איִד ןעוֶו געֶּט עֶנעֶו ןיִא
 עֶנייַז ןעֶפּורעֶג ַעּוׁשַי טאָה ,ןעֶסֶע ּוצ טאַהעֶנ טיִנְראָנ ןעֶּבאָה
 2 תֹונָמֲחַר ּבאָה ְּךיִא :טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא .ּםיִדיֵמְלּת
 אייֵּב אייֵז ןעֶּבייֵלְּב געֶט אייֵרְד ןיֹוׁש ןיִראָו טייַל איִד ףיֹוא
 3 לעֶֶו ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא :ןעֶסֶע ּוצ טיִנְראָג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ריִמ
 ןעֶכאַמְׁשְרעֶפ אייֵז ןעֶלעוֶו ,ןעֶקיִׁש םייֵהַא גיִדְנעֶטְסאַפ אייֵז
 טייוו ןּופ ןעֶמּוק אייֵז ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא ;געוֶו םעֶד ףִיֹוִא
 4 איז טְרעֶפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִדיִמְלִמ עֶנייֵז דְנּוא :רעֶהַא
 ?רָּבְדִמ ַא ןיִא אָד ןעֶניִטעֶז טיֹורְּב טִיַמ עֶזיִד ןעֶמ ןעֶק יֹוזַא
 5 ?רֶהיֵא טאָה טיֹורְּב ליִפ איוִו ,טְנעֶרְפעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 6 טייֵל איִד טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶּביִז טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טאָה דֵנּוא ,ןעֶצעֶזְרעֶדיִנַא דְרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךיִז ןעֶסיִיַהעֶג
 ,טְכאַמעֶג הָכָרְּב ַא טאָה דְנּוא ,טיֹורְּב ןעֶּביִז איד ןעֶמּונעֶנ

 ,םיִדיִמְלַּת עֶנייֵזּוצ ןעֶּבעֶנעֶג דְנּוא ,ןעֶכאַרְבְרעֶצ סֶע טאָה דָנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶגעֶלְראָפ אייֵז ראָפ ןעֶלאָז אייֵז זַא
 7 -עֶב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְגעֶלעֶגְראָפ טייֵל איִד ראָפ איִיַז

 רעֶּביִרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ;ְּךעֶלְׁשיִפ עֶנייֵלְק עֶכיֵלְטֶע טאַה
 -עֶלְראָפ ןעֶסייֵהעֶג אייֵז ָךיֹוא טאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶג הָּכָרְּב ַא
 8 ,ןעֶראוָועֶג טאַז ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶנ
 עֶנעֶּביִלְּבעֶנְרעֶּביִא איד ןּופ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 9 ןעֶזעוועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ּבְרעֶק ןעֶּביִז ָּךעֶלְקעֶרְּב
 :םקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא .דְנעֶזיֹוט ריִּפ ןעֶנעֶק *

 10 עֶנייֵז טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא ףיִׁש ַא ןיִא רֶע זיִא דֶלֵאַּב דְנּוא

 שז שש
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 :אָתּונְמְלַד ןּופ דְנעֶנעֶג רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנ זיִא דְנּוא ,םיִדיִמְלַּת
 -ִנָא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִׁשּורְּפ איֵד דְנּוא
 -ךעֶפ םֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה דְנּוא ַחּוּכיִו ַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶּביֹוהעֶג
 ;ןעֶפיִרְּפ ּוצ םֶהיֵא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ ַא טְגְנאַל
 ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,טיִמעֶנ ןייַז ןיִא טְצְפיִזעֶג ףיִט טאָה רֶע דְנּוא
 ךייַא ְךיִא גאָז תֶמֶאָּב ?ןעֶכייֵצ ַא רֹוד םעֶזיִד טְכּוז םּוראָו
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 ;ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ ןעֶבייֵצ ןייק רֹוד םעֶזיִד ּוצ טעוֶו םָע
 -עֶגְנייַרַא רעֶריוִו זיִא דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 טייז עֶרעֶדְנַא איִד ףיֹוא זיִא דְנּוא ףיִׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַג
 :ןעֶמּוקעֶגְרעֶּביִרַא
 דְנּוא ,ןעֶמעֶנּוצְטיִמ טיֹורְּב ןעֶמעֶנְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טיֹורְּב ןייֵא איז טאַהעֶנ ְּךיִז טיִמ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶּבאָה אייז
 ,טְנאָזעֶג דֵנּוא ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :ףיִש םיִא
 ,םיִׁשֹּורְּפ איִד ןּופ גייֵטְרֶעיֹוז םעֶד ראָפ ּךייֵא טיִה ,ּוצ טְהעֶז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :םֹודְרֹוה ןּופ נייֵטְרֶעיֹוז םעֶד ראָפ דְנּוא

 ;טיֹורְּב ןייק טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו טעֶנַעַטעֶג ָּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְסּואוְועֶג םאָד טאָה רֶע דְנּוא
 ןייק טיִנ טאָה רֶהיֵא לייֵו טעֶנַעַטעֶג רֶהיֵא טאָה סאָוְראַפ

 רְהיֵא טְהעֶשְׁשְרעֶפ דְנּוא ,טיִנ ְּךאָנ רֶהיֵא טְמעֶנְרעֶפ ?טיֹורְּב
 טאָה ?טְקאָטְׁשְרעֶפ ץְראַה רֶעייֵא רֶהיִא טאָה ?טיִנ םאָד
 טְרעֶה דְנּוא ןעֶריֹוא דְנּוא ?םיִנ טְהעֶז דְנּוא ןעֶניֹוא רֶהיֵא
 ןעֶכארְּבּוצ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ?טיִנ רֶהיֵא טְקְנעֶדעֶג דְנּוא ?טיִנ
 ּבְרעֶק ליִפ איוִו ,דְנעֶזיֹוט ףְניִפ איִד ראַפ טיֹורְּב ףְניִפ איד
 ןעֶּבאָה אייֵז ?ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא רֶהיֵא טאָהָךעֶלְקעֶרְּב טיִמ לופ
 איד ראַפ ןעֶּביִז איִד ןעוֶו דְנּוא :ףְלעוֶוְצ טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 טאָה ְּךעֶלְקעֶרְּב טיִמ לופ ּבְרעֶק ליִפ איו ,דְנעֶזיֹוט ריִפ
 :ןעֶּביִז טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא רֶהיֵא
 ?טיִנ ְּךאָנ רֶהיֵא טְהעֶטְׁשְרעֶפ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 -אָה אייֵז דְנּוא ,הָדיֵצ תיִֵּב ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶדְניִלְּב ַא טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּב
 םעֶד טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶרְהיִרְנָא םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶג

 םֶהיֵא טאָה דִנּוא ,דְנאַה רעֶד אייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא ןעֶדְניִלְּב
 עֶנייַז ןיִא ןעֶניִּפְׁשעֶג טאָה ,ףְראָד םעֶד םיֹוא טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא
 ֶנּוא ,טְגעֶלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא דְנעֶה איִד טאָה דְנּוא ,ןעֶניֹוא
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 24 רֶע דְנּוא ?םעֶּפֶע אּוד טְסְהעֶז טְנעֶרְפעֶג םֶהיִא טאַּה
 ןעֶׁשְנעֶמ העָז ָּךיִא ,טְנאָועֶג דְנּוא ,טְקּוקעֶגְפיֹורַא טאָה
 : גיִדְנעֶהעֶנְמּורַא רעֶמייֵּב איז יֹוזַא אייֵז העָז ָּךיִא ןיִראַוו
 28 -עֶנ ןעֶביֹוא עֶנייַז ףיֹוא דְנעֶה איִד רעֶדיוװ רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד
 טְלייֵהעֶג זיִא דְנּוא ,טְקּוקעֶג ףֶרֶאַׁש טאָה רֶע דְנּוא ,טְנעֶל
 :ןעֶהעֶזעֶג ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶּכאַז עֶלַא טאָה דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 26 אּוד ,טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְקיִׁשעֶב םייֵהַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 :ףְראָד םיִא טיִנ ּוליִּפַא ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ טְסְלאָז
 27 ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִדיִמְלִּת עֶנייַז דְנּוא ַעּוׁשִי דְנּוא
 םעֶד ףיֹוא דְנּוא ;םֹוּפיֵליִּפ ןּופ ןירְסיֵק ןּופ רעֶפְרעֶד איִד
 אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ,טְנעֶרְפעֶג םיִדיֵמְלַּת עֶנייַז רֶע טאָה געוֶו
 98 אייֵז דְנּוא ?ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעֶנאָז רעוֶו ,טְגאָזעֶג
 עֶרעֶדְנַא דְנּוא ;לֵּבַטְמַה ןָנָהֹוי טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 29 רֶע דְנּוא : םיִאיִבְנ איִד ןּופ רעֶנייֵא עיֶנעֶדְנַא רעֶּבֶא ; ּוהָיְלַא
 דְנּוא ? ןיִּב ָךיִא זַא רֶהיֵא טְנאָז רעדֶו ,טְנעֶרְּפעֶג אייֵז טאָה
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה םֹורְמעֶּפ
 30 ןעֶטאָּבעֶג אייֵז טאָה רֶע דָנּוא :ַחיִׁשָמ רעֶד טְסיִּב אּוד
 31 רֶע דְנּוא :םֶריֵא ןּופ ןעֶנאָז טיִנ םעֶנייֵק ןעֶלאָז אייֵז זַא
 ליפ זּומ םֶדָאְדְוִּב רעֶד זַא ,ןעֶרְהעֶל ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא אייֵז טאָה
 דְנּוא עֶטֶצְלֶע איד ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶפְראָוְרעֶפ .דְנּוא ,ןעֶדייֵל
 טעֶטייֵטעֶג דְנּוא ,םיִרָפֹו איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶמְׁשְרֶע איִד
 89 דְנּוא : ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא רעֶדיוִו געֶט אייֵרְד ָּךאָנ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 םֹורְמעֶּפ דְנּוא .טְגאָזעֶג ְּךיִלְטְנעֶפֶע טְראָו םאָד טאָה רֶע
 -נַצְנָא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה
 98 עֶנייַז טאָה דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה רֶע רעֶּבֶא ;ןֶעיירְׁש

 דְנּוא ןְעיִרְׁשעֶגְנָא םֹורְטעֶּפ טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגְנָא םיִדיִמּלַּת
 טְסְבאַרְּט אּוד ןיִראו ,ןֶמָׂש ,ריִמ ןּופ קעוֶוַא העָב ,טְגאָזעֶג
 -ָנעֶמ ןּופ ןעֶּכאַז איִד טְרֶעייֵג ,טאָנ ןּופ ןעֶּכאַז איִד ףיֹוא טיִנ
 54 ְּךיִז ּוצ םיִדיִמְלַּת עֶנייז טיִמ טייל איִד טאָה רֶע דִנּוא :ןעֶׁש
 -ְבאָנ ריִמ ליוִז סֶע רעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ןעֶּפּורעֶג
 ץיירק ןייַז דְנּוא ,ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ ןייֵלַא ְּךיִז לאָז רעֶד ,ןעֶמּוק
 ליוו סֶע רעוֶו ןיִראָו :ןעֶנְלאָפְכאָנ ריִמ דְנּוא ןעֶמעֶנְפיֹוא
 רעוֶו דְנּוא ; ןעֶריִלְרעֶפ םִע טעזֶו רעֶד ,ןעֶטעֶר ןעֶּבעֶל ןייֵז
 דְנּוא ןעֶנעוֶו םעֶנייֵמ ןּופ ןעֶריִלְרעֶּפ ןעֶּבעֶל ןייַז ליוִו סֶע

8 

 שז שפ
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 ןיִראָו :ןעֶמעֶר םִע טעוֶו רעֶד ,הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןעֶנעוֶו 6

 טעוֶו רֶע ןעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג ׁשְנעֶמ ַא טעוֶו איוו

 ?ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶּבעֶל ןייַז דְנּוא ,ןעֶניוִועֶג טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד
 ןייַז ראַפ גְנּוזייֵלְסיֹוא םֶלַא ןעֶּבעֶג שְנעֶמ ַא טעוֶו םאו ןיִראָוָו 7
 דְנּוא ריִמ טיִמ ןעֶמְהעֶׁש ְּךיִז טעוֶו סֶע רעֶו םּורְד ?ןעֶּבעֶל 8

 תּונְז דְנּוא דְניִז ןּופ רֹוד םעֶזיִד ןיִא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ טיִמ
 ןעוֶו ,ןעֶמְהעֶׁש ְּךיֹוא םֶהיֵא טיִמ םָדָאיְזִּב רעֶּד ְּךיִז טעוֶו יֹוזַא
 איד טיִמ רעֶטאָפ ןייַז ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד ןיִא טְמּוק רֶע
 :םיִכָאְּלַמ עֶניִלייַה

 סט לעטיפאק
 םִע ;ךייַא ְּךיִא נאָז תֶמֶאְּב ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 1

 -ּוזְרעֶּפ טיִנ ןעֶלעוֶו סאָו ,אָד ןעֶהעֶטְׁש םאוָו עֶכיִלְטע ןעֶנעֶז
 ןּוּפ ְּךייֵרְגיִנעֶק סאָד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז זיִּב ,טיֹומ םעֶד ןעֶכ
 :םְּכאַמ טיִמ ןעֶמּוק טאָג

 רֶנּוא םֹורְטעֶּפ ןעֶמּונעֶג ַעּושִי טאָה געֶט םֹקעֶז ְּךאָנ דְנּוא 2
 ַא ףיֹוא טְכאַרְּבעֶגְפיֹורַא אייֵז טאָה דְנּוא ,ןָנֲחֹוי דְנּוא בֹקֲעַי
 אייֵז ראָּפ זיִא רֶע דְנּוא .טְסְּבְלעֶז ְּךיִז אייֵּב :ְראַּב ןעֶביֹוה

 יִנאַלְג ןעֶנעֶז רעֶרייֵלְק עֶנייֵז דְנּוא :ןעֶראָועֶג טְרעֶדְנֶעֶרעֶפ 2
 ףיֹוא רעֶׁשעֶו ןייק איז יֹּוזַא ,םייוו רֶהעֶז ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶצ

 דְנּוא :ןעֶּכאַמ םייוַו טְנאָקעֶג טיִנ אייֵז טאָה .דְרֶע רעֶד 4
 דְנּוא ,ןעֶזיוִועֶּב אייֵז ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה הֶׁשֹמ דְנּוא ּוהְָלַא

 -ֵמְנֲעעֶנ טאָה םֹורְטעֶּפ דְנּוא :ַעּוׁשִי טיִמ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה 8
 םּונ זיִא סִע ןיִּבַר ַעּוׁשִי ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶפ
 אייֵרָד ןעֶכאַמ ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ;ןייַז ּוצ אָד םָנּוא ראַפ
 דְנּוא הָׂשֹמ ראַפ םִנייֵא דְנּוא ,ריָד ראַפ םֶנייֵא ;ןעֶמְלעֶצעֶג

 רֶע סאוָו טְסּואוְועֶנ טיִנ טאָה רֶע ןיִראָָו :ּוהָיָלֲא ראַּפ םֶנייֵא 6
 ןעֶקאָרְׁשְרעֶד רֶהעֶז ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ;ןעֶרעֶפְטְנֶע לאָז

 אייז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא ןעֶקְלאָו ַא דְנּוא :ןעֶראוָועֶג 7
 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ויִא לֹוק ַא דְנּוא ;טְקעֶדעֶּב
 םֶהיֵא טְרעֶה ,רעֶטְּביִלעֶנג רעֶד ןְהּוז ןייַמ זיִא םאָד ,ןעֶקְלאוָו

 ןעֶהעֶזעֶנְמּוא גְניִלְציִלְּפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא !ּוצ 8
 עּוׁשִי טְרֶעייֵנ ,ןעֶהעֶזעֶּג רֶהעֶמ טיִנ םעֶנייֵק אייֵז ןעֶּבאָה
 :אייֵז טיִמ ןייֵלַא

 יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא גְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 9
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 -ךעֶד טיִנ טעֶנייֵק ןעֶלאָז אייז זַא ןעֶטאָּבְרעֶפ אייז רֶע טאָה

 עו םָדָא-ְןֶּב רעֶד זיִּב ,ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבֲאָה אייֵז סאוָז ןעֶלעֶצ
 10 םאָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא עֶטיֹומ איֵד ןּופ
 םעֶד רעֶנייֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִז אייֵּב טְראוָו
 איד ןּופ ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא סאָד זיִא סאו ;טְנעֶרְּפעֶג ןעֶרעֶדְּנַא
 11 טְנאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא !ןעֶטיֹוט
 ?ןעֶמּוק טְׁשְרֶעּוצ םּומ ּוהָיַלֲא זַא םיִׁשֹּורְּפ איד ןעֶנאָז סאָזְראַּפ

 12 דִנּוא טְׁשְרֶעּוצ טְמּוק ּוהָיַלַא ,טְנאָזעֶג אייז ּוצ טאָה רֶע דְנוַא
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע איז דְנּוא ;טְכעֶרּוצ םעֶלַא טְלעֶטְׁש
 -בַאְרעֶּפ דְנּוא ,ןעֶדייֵל ליִּפ לאָז רֶע זַא ;םָדָא-ְוֶּב םעֶד ףיֹוא
 13 ְּךיֹוא זיִא ּוהָיַלֵא זַא ;ךייַא גאָז ָּךיִא רעֶּבָא ?ןעֶרעוֶו טעֶמ
 אייֵז םאִו ןּוהְמעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 ףיוא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶמְׁש םִע איז יֹוזַא ,טְלאוָועֶג ןעֶּבאָה

 :םֶהיֵא
 14 רֶע טאָה ןעֶמּוקעֶג םיִדיִמְלַת ַאיִד ּוצ זיִא רֶע ןעוֶו רְנּוא
 אייֵז םיִמ םיִרָּפּוס דְנּוא ,אייֵז םּורַא טייל ליִּפ ןעֶהעֶזעֶג
 15 םֶהיֵא ןעֶּבאָה טייל עֶלַא איוז דְלאַּב יֹוזַא דְנּוא :דְנעֶנאָרְפ
 -ּוצ ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְרעֶדְנּואווְרעֶפ ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ;ןעֶהעֶזעֶג
 16 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :םְסיִרְנעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶפאָלעֶג
 17 רעֶנייֵא דְנּוא ?ַחּוּכיִו ַא רֶהיֵא טאָה סאָו רעֶּביִא ,טְנעֶרְפעֶנ
 ּבאָה ְּךיִא ,רעֶרְהעֶל ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא טאָה טיִיֵל איִד ןּופ
 18 דנּוא :שְסייֵג ַא טאָה סאָו טְכאַרְּבעֶנ ריִד ּוצ ןְהּוז ןייַמ
 דְנּוא ;םֶהיֵא רֶע טְסייֵרְרעֶצ יֹוזַא םֶהיֵא טְמעֶנ רֶע ןיִהַא איז
 -ךעֶפ דְרעוֶו דְנּוא ,ןייֵצ איִד טיִמ טְציִרְק דְנּוא ,טְמיֹוש רֶע
 זַא ,טְנאָזעֶג םיִדיֵמְלַּת עֶנייַד ּזצ ּבאָה ְךיִא דְנּוא :טְראַד
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶלאָז! אֵייִז
 19 ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :טְנאָקעֶג
 ְךייַא אייֵּב ְּךיִא לאָז גְנאַל איז ,רֹוד םעֶניִּביֹולְנְמּוַא רֶהיֵא ָא
 רעֶהַא םֶהיֵא טְנְנעֶרְּב ?ןעֶדייֵל ָּךיִא לאָז גְנאַל איוז !ןייַז
 20 .טכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא :ריִמ ּוצ
 רעֶד םֶהיֵא טאָה יֹוזַא ;ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע איו דְנּוא
 ןעֶלאַפעֶג דֶרֶע רעֶד ּוצ זיִא רֶע דְנּוא ;ןעֶסיִרעֶצ ְּךייֵלְנ טְסייֵה
 21 טאָה רֶע דְנּוא :טְמיֹוׁשעֶג דְנּוא ,טְרעֶגְלאַַועֶג ָּךיִז טאָה דֵנּוא
 זיִא סאָר טייַז סֶע זיִא גְנאַל איוִו ,טְגעֶרְפעֶב רעֶטאָפ ןייַז



 ט םוקרמ 16
 טייֵהְדְניִק ןּופ טְנאָועֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶהעֶׁשעֶנ םֶהיֵא

 דְנּוא ןייַרַא רֶעייֵפ ןיִא םֶהיֵא רֶע טְפְראַו טְפָא דְנּוא :ןָא 2
 רעֶּבָא ;ןעֶנְנעֶרְּבְמּוא םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ,רעֶסאוַו ןיִא טֶפָא
 רעֶּביִא ְּךיִד םֶראַּבְרעֶד יֹוזַא ,ןּוהְט םעֶּפֶע טְסְנאָק אּוד ןעֶו

 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :םָנּוא ףֶלעֶה דְנּוא םָנוַא 8
 ְךיִלְנעֶמ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶלַא !טְסְנעֶק אּוד ןעוֶו טְסְגאָז אּוד

 טאָה דְניֵק םעֶד ןּופ רעֶטאָפ רעֶד :טְּביֹולְג םאוָו םעֶד ּוצ 4

 ןייֵמ ףְלעֶה ּביֹולְנ ְּךיִא ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג .ץייֵלְג
 טייֵל איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ַעּוׁשֹי איו דְנּוא :ןעֶּביֹולְגְנּוא 8

 -עֶנְנָא טְסייֵג ןעֶנייֵרְנּוא םעֶד רֶע טאָה יֹוזַא ,ףיֹונּוצ ןעֶפיֹול
 דְנּוא רעֶמּוטְׁש אּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶנּוא ,ןֶעיִרְׁש
 ,םֶהיֵא ןּופ םיֹורַא העָנ ,ריִד לְהעֶפעֶּב ָּךיִא ,טְסייֵג רעֶּביֹוט

 טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןייַרַא םֶהיֵא ןיִא רֶהֹעֶמ טיִנ םּוק דְנּזִא 6
 -עֶנְסיֹורַא רֶע זיִא ,ןעֶסיִרעֶג רֶהעֶז םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג
 זַא יֹוזַא ,רעֶמיֹומ ַא איו ןעֶראָועֶג זיִא רֶע דִנּוא ;ןעֶגְנאַה

 טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :טיֹוט זיִא רֶע ;םְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶליִפ 7
 םֶהיֵא טאָה דִנּוא ,דְנאַה רעֶד אייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא

 ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶּביֹוהעֶנְפיוא 8
 םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז םֶהיִא ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶג זיֹוה םיִא זיִא רֶע
 טיִנ םֶהיֵא ריִמ ןעֶּבאָה םאוְראַפ ,ןיילַא ְּךיִז אייֵּב טְנעֶרְפעֶג

 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ְןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא טְנאָקעֶג 9
 ךְרּוד רעֶסיֹוא ,ןעֶהעֶנְסיֹורַא ׁשְרעֶדְנַא טיִּנ ןעֶק ןיִמ רעֶזיִד
 :םעֶּבעֶג

 ןעֶנעֶז ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶמְראָד ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוַא 0
 טְלאָועֶג טיִנ טאָה רֶע רְנּוא ;ליִלָג ְּךְרּוד ןעֶנְנאַנעֶגְכְרּוד אייז

 עֶנייַז טאָה רֶע ןיִראָו :ןעֶמיוו םֶהיֵא ןּופ לאָז רעֶנייֵק זַא 1
 -ןֶּב רעֶד ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ,טְרְהעֶלעֶג םיִדיִמְלַּת
 ןּופ דְנעֶה איד ןיִא ןעֶרעֶו טְרעֶפְטְנֶעעֶגְרעֶּביִא טעוֶו םָדָא
 ןעוֶו דְנּוא .ןעֶנעֶגְרַה םֶהיִא ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןייַרַא ןעֶׁשְנעֶמ
 רֶע טעוֶו געֶט אייֵרְד ְּךאָנ ןעֶרעֶװ טעֶנְרַהעֶג טעוֶו רֶע

 -ךעֶפ טיִנ טְראָו םאָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶמְׁשְפיֹוא 2

 :ןעֶנעֶרְפ ּוצ םֶהיֵא ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְש
 רֶע ןעוֶו דְנּוא ;םּוחַנ רַפְּכ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 8

 ֹזיִא סאו ,טְנעֶרְפעֶנ אייֵז רֶע טאָה ,ןעֶמּוקעֶג זיֹוה םיִא זיִא
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 םעֶד ףיֹוא טעֶנַעַטעֶג ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ טאָה רֶהיֵא םאֶו סאָד

 34 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ;ןעֶגיוִוְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנזַא ?געוֶו
 רעֶד זיִא רעוֶו טְגיִרְקעֶג רעֶדְנַאְנייֵאְמיִמ געוֶו םעֶד ףיֹוא ְּךיִז
 38 טאָה דְנּוא ,טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנְא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא :רעֶרעֶּפעֶרְנ
 ןעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ;ףֶלעֶוְצ איִד ןעֶפּורעֶנ
 רעֶד ןייַז טעוֶו רעֶד ,רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןייַז ליז רעֶנייֵא
 86 רֶע דְנּוא :עֶלַא ןּופ תַרֶׁשְמ רעֶד דְנּוא ,עֶלַא ןּופ רעֶטְצעֶל
 אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ םִע טאָה דְנּוא דְניִק ןייַלְק ַא ןעֶמּונעֶג טאָה
 דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג עֶמְרֶא איִד ןיִא םִע טאָה דְנּוא טְלעֶמְׁשעֶנ
 87 עֶכְלאָז ןּופ םֶנייֵא טעוֶו םִע רעוֶו :טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה

 ;ףיוא ְּךיִמ טְמעֶנ רעֶד ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶמעֶנְפיֹוא רעֶדְניִק
 ָךיִמ טיִנ טְמעֶנ רעֶד ,ןעֶמעֶנְפיֹוא ְּךיִמ טעוֶו סֶע רעוֶו דְנּוא
 :טְקיִׁשעֶג ְָּךיִמ טאָה רעֶכְלעוֶו םעֶד טְרֶעייֵנ ,ףיֹוא
 38 םעֶנייֵא ןעֶּבאָה ריִמ ,רעֶרְהעֶל ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןֶנָחֹוי
 דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייֵד ןיִא םיִדֵׁש םיֹורַא טְּבייֵרְט סאָ ןעֶהעֶזעֶנ
 -רעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ;ְךאָנ טיִנ םִנּוא טְגְלאָפ רֶע
 39 רעֶּבָא :טְנְלאָפעֶנְכאָנ טיִנ םֶנּוא טאָה רֶע לייוו ,ןעֶטאָּב
 זיִא םִע ןיִראָו ;טיִנ םֶהיֵא טיִּבְרעֶפ ,טְגאָזעֶג טאָה ַעּוׁשִי
 ןיִא רעֶדְנּואוָו ַא ןּוהִמ טעֶו םאָו ןעֶנאַהְרעֶּפ טיִנ רעֶנייֵק
 ןעֶדעֶר םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶנעֶק רְלאַּב טעוֶו דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייֵמ
 40 רעֶד סְנּוא ןעֶנעֶק טיִנ זיִא םאִָו רעֶד ןיִראָו :ריִמ ףיֹוא
 4} ּוצ ןעֶּבעֶג ְּךייֵא טעוֶו סֶע רעוֶו ןיִראָו :םָנּוא ראַפ זיִא

 רֶהיֵא לייו ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא רעֶסאַו רעֶכעֶּב ַא ןעֶקְניִרְט
 ןייק ףיֹוא טעוֶו רֶע ;ְךייֵא ְּךיִא גאָז תָמָאָּב ,ַחיִׁשָמ ּוצ טְרעֶהעֶנ
 49 םְלעֶביֹורְטְׁש םִע רעֶו דְנּוא :ןעֶריִלְרעֶפ טיִנ רַכְׂש ןייַז לאַפ
 טְלאָו יֹוזַא ,ריִמ ןיִא ןעֶּביֹולְג סאָו עֶנייֵלְק איִד ןּופ םעֶנייֵא
 טְלאוָו ןייֵמְׁשלִהיִמ ַא זַא ןעֶועוֶועֶג רעֶסעֶּב םֶהיֵא ראַּפ םָע
 ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא םַי םיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאָהעֶג זְלאַה ןייַז םּורַא
 13 איִז קאַה ְּךיִד טְלעֶכיֹורְטְׁש דְנאַה עֶנייֵד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעֶו
 ןעֶהעֶגְנייַרַא טְסְלאָז אּוד זַא ריִד ראַפ רעֶסעֶּב זיִא םִע ;ּפָא
 עֶדייֵּב ןעֶּבאָה טְסְלאָז אּוד רעֶדייֵא ,לעֶּפיִרְק םלֵא ןעֶּבעֶל םיִא
 -נּוא םוצ ,ןייַרַא םֶנְהיִנ ןיִא ןעֶהעֶגְקעוֶוַא טְסְלאָז דְנּוא ;דְנעֶה
 44 טְלעֶכיֹורְּטְׁש םּופ ןייֵד ןעוֶו דְנּוא :רֶעייֵפ םעֶנעֶׁשאֶלְרעֶפ
 אוד זָא ריִד ראָפ רעֶסעֶּב זיִא םִע ;ּפָא םֶהיֵא קֵאָה ;ְךיִד
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 אּוד רעֶדייֵא ,גיִדעֶקְניִה ןעֶּבעֶל םיִא ןעֶהעֶנְנייַרַא טְסְלאָז
 יְנייַרַא םֶנְהיֵג ןיִא טְסְלאָז דְנּוא ןעֶּבאָה םיִּפ עֶרייֵּב טְסְלאָז

 ּךיד טְלעֶכיֹורְמְׁש גיֹוא ןייד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶּפְראוָועֶג 5
 טְסְלאָז אּוד זַא ,ריִד ראַפ רעֶסעֶּב זיִא םִע .םיֹורַא םִע סייֵר
 רעֶדייֵא ,גיֹוא ןייֵא טיִמ טאָנ ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק םיִא ןעֶהעֶגְנייַרַא
 םֶנְהיֵג ןיִא טְסְלאָז דְנּוא ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶדייֵּב טְסְלאָז אּוד

 ,טיִנ טְּבְראַמְׁש םֶראָָו רֶעייֵז ּואוְו :ןעֶרעֶו ןעֶפְראוָועֶגְנייֵרַא 6
 . רעֶכִילְטיִא ןיִראָו :ןעֶׁשאֶלְרעֶפ טיִנ דְרעוֶו רֶעייֵפ םאָד דְנּוא 7
 ,טוּב זיִא ץְלאַז :רֶעייֵפ טיִמ ןעֶרעֶֶו ןעֶצְלאַזעֶג דְרעוֶו 8

 טעוֶו סאוָו טיִמ ,גיִצְלאַזְנּוא ךְרעוֶו ץְלאַז םאָד ןעוֶו רעֶּבָא

 דֶנּוֲא ,טְכְּבְלעֶז ָךייַא טיִמ ץְלאַז טאָה ?ןעֶצְלאַז םִע רֶהיֵא
 :רעֶדְנאַנייֵא רעֶטְנּוא םֹולְׁשְּב טְּבעֶל

 י לעטיפאק
 -עֶג זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶמְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא 1

 טייֵז עֶרעֶרְנַא איִד ןּופ ,הָדּוהְי ןּופ ץעֶנעֶרְג איִד ּוצ ןעֶמּוק
 -ךעֶפ םֶהיֵא ּוצ רעֶדיוז ְּךיִז ןעֶּבאָה טייֵל איִד דְנּוא ;ןֵדְרִי
 איו יֹוזַא ,טְרְהעֶלעֶג רעֶדיוִו אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶמאַז

 םיִׁשּורְּפ איִד דְנּוא :טייֵהְניֹואוָועֶג עֶנייֵז ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע 2
 זיִא ,טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דֶנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶד
 דְנּוֲא ?ןעֶדייֵׁש ּבייוו ןייַז לאָז ןאַמ ַא זַא טְּביֹולְרעֶד םִע

 דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע רעֶּבָא ,טְפיֵרְּפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה 2
 ?ןעֶטאָּבעֶג הָשֹמ ְּךייַא טאָה םאִו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה

 ַא זַא טְּביֹולְרעֶד טאָה הֶׁשֹמ .,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 4
 דְנּוא :ןעֶדְויִׁש איֵז לאָז דְנּוא םֶנ ַא ןעֶּבייֵרְׁש לאָז ןאַמ 5

 רעֶצְרעֶה עֶטְראַה עֶרייֵא ןעֶנעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ םטאָה ַעּוׁשי
 ןּופ רעֶּבָא :ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָּבעֶג םעֶזיִד ָךייַא רֶע טאָה 6

 ןעֶפאַשעֶּב טאָנ טאָה םיִנעֶּפעֶׁשעֶּב םעֶד ןּופ ּבייַהְנָא םעֶד

 רעֶטאָפ ןייַז ןעֶזאָלְרעֶפ ןאַמ ַא לאָז םּורְד- :הָבֹקָנ דְנּוא רָכָד 7
 דְנּוַא ;ּבייװ ןייַז ּוצ ןעֶטְפעֶהעֶּב ְּךיִז לאָז רֶנּוא רעֶטּומ דְנּוא 8

 טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ׁשייֵלְפ ןייַא ןיייַז ןעֶלאָז אייווְצ איִד

 טאָה טאָנ םאִו םּורְד :שייֵלְּפ ןייַא טְרֶעייֵנ ,אייוַוְצ רֶהעְמ 9
 םיִא דְנּוא :ןעֶדייֵׁשּוצ טיִנ רעֶנייֵק לֵאָז םאָד טְניִנייֵאְרעֶפ 0

 ןעֶנעוֶו טְגעֶרְפעֶג רעֶדיוִו םיִדָיִמְלַּת אֵיָד םֶהיֵא ןעֶּבאָה זיֹוה
 טעֶוְו םִע רעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא ְּךאַז עֶזיִד 1
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 טְהעֶנעֶּב ,ןעֶמעֶנ עֶרעֶדְנַא עֶנייַא טעוֶו דְנּוא ןעֶדייֵׁש ּבייוו ןייַז
 19 רֶהיִא ןּופ ְּךיִז טעֶדייֵׁש איִז ןעוֶו דְנּוא :רֶהיֵא טיִמ תּונְז רֶע
 איִז טְרעֶנעֶּב ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא טיִמ הָנּותַה טאָה דְנּוא .ןאַמ
 :תּונְז
 13 זַא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 אייז ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד דְנּוא ;ןעֶרְהיִרְנָא אייֵז לאָז רֶע
 14 סםִע טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג סאָד טאָה עּוׁשֵי ןעוֶז דְנּוא :ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא

 / טְואָל ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶמאָרְדְרעֶפ ּםֶהיֵא
 ;טיִנ אייֵז טיִּבְרעֶפ ; ןעֶמּוק ריִמ ּוצ רעֶדְניִק עֶנייֵלְק איִד

 18 תֶמֶאְּב :טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק סאָד זיִא עֶּבְלעֶזַא ןּופ  ןיִראָו
 ְךייֵרְניִנעֶק םאָד ןעֶמעֶגְנָא טיִנ טעוֶו םִע רעוֶו ;ךייַא ָךיִא גאָז
 . דָנייֵרַא ןעֶניִרְד טיִנ לאָז רעֶד ,דְניֵק ןיילק ַא איו טאָנ ןּופ
 16 דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג עֶמְרֶָא איִד ןיִא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמּוק
 -עֶג אייֵז טאָה דְנּוא ,טְגעֶלעֶג אייֵז ףיֹוא דְנעֶה איִד טאָה
 ;טְׁשְנעֶּב
 17 דייֵא םֶהיֵא זיִא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא געֶו ןיִא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 רעֶדיִנַא םֶהיֵא ראָפ טאָה דְנּוא ןעֶּפאָלעֶג ןעֶנעֶקְטְנַא.רעֶנ
 סאָו רעֶרְהעֶל רעֶטּונ ,טְגעֶרְפעֶנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טֶעיִנְקעֶּג
 18 דְנּוא ?ןעֶנְׁשִרָי ןעֶּבעֶל םעֶניִּבַע לאָז ְּךיִא זַא ןּוהְט ְּךיִא לאָז
 ְךיִמ אּוד טְסְפּור סאוָוְראַפ טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי
 :טאָנ זַיִא רעֶד רעֶנייֵא רעֶסיֹוא ,טּוג זיִא רעֶנייֵק ? טּוּב
 19 אּוד ,ןייַז הָנֵוְמ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,עֶמאָּבעֶג איִד טְסְנעֶק אּוד

 טְסְלאָז אּוד ,ןעֶגָבְנִג טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶטייֵט טיִנ טְסְלאָז
 עֶרְהֶע ,ןעֶּביֹור טיִנ טְסְלאָז אוד ,ןעֶנאָז תּודַע ׁשְלאַּפ טיִנ
 20 דעֶב םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :רעֶטּומ דְנּוא רעֶטאָּפ ןַײד
 ןייֵמ ןּופ ןעֶטְלאַהעֶג ְךיִא ּבאָה עֶלַא עֶזיִד רעֶרְהעֶל ,טְנאָז
 91 טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןָא דְנעֶּגּוי
 ְךאַז ןייֵא ,טְגאָועֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְּביִלעֶג םֶהיֵא
 נּוא ,טְסאָה אוד סאָו ףיֹוקְרעֶפ דְנּוא העָנ .ריִד טְלְהעֶּפ
 םיִא ץאַׁש ַא ןעֶּבאָה טְסעוֶו אּוד דְנּוא ,עֶמעֶרָא איד ּוצ ּביִ
 29 גיִריֹורְט זיִא רֶע דְנּוא :ָּךאָנ ריִמ גְלאָפ םּוק דְנּוא .לעֶמיִה
 -קעֶוַא טְּביִרְּטעֶּב זיִא דְנּוא ,טְראָ ןעֶזיִד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶּב
 :טאַהעֶג ןעֶנעֶמְרעֶפ ליִפ טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶגְנאַגעֶּג
 23 עֶנייֵז וצ טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגְמּורַא ְךיִז טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא
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 ןעֶּבאָה םאָו איד ןעֶלעוֶו רעוֶוְׁש איז ,טְנאָזעֶג םיִדיִמְלִּת

 איד דְנּוא : ןעֶמּוקְנייִרַא םאָנ ןּופ ָּךייֵרְניִנעֶק םיִא םּוטְכייֵר 4
 .רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג טְניֹוטְׁשְרֶע ןעֶנעֶז םיִדיִמְלִּת
 אייז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג רעֶדיוִו טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא
 םאִװ איִד ראַפ םִע ויִא רעֶוְׁש איו ,רעֶדְניִק ,טְגאָועֶג

 טאָג ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק םיִא םּוטְכייֵר ףיֹוא ְךיִז ןְרעֶכיִזְרעֶפ
 םעֶד ְּךְרּוד לעֶמעֶק ַא ראַפ רעֶגְניִרְג זיִא סֶע !ןעֶמּוקּוצְנייַרַא 8

 םיִא ןעֶכייֵר ַא ראַפ איז ,ןעֶהעֶנּוצְכְרּוד לעֶדאָנ ַא ןּופ ְךאָל = -
 ָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דנוא :ןעֶמּוקּוצְנייַרַא טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק 6

 -ָנַא םּוצ רעֶנייֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ רֶהעֶמ ָּךאָנ
 דְנּוא !ןעֶרעֶו טעֶטעֶרעֶנ ןעֶד ןעֶק רעוֶו ;טְגאָזעֶג ןְרעֶד 7
 אייֵּב ,טְנאָועֶג טאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶגְנָא אייז טאָה ַעּוׁשִי .

 ןיִראָו ;טאָנ אייֵּב טיִנ רעֶּבָא ;ְךיִלְנעֶמְנּוא םאֶד זיִא ןעֶׁשְנעֶמ
 =עֶגְנָא טאָה םֹורְמעֶּמ דְנּוא :ָךיֶלְנעֶמ םעֶלַא זיִא םאָנ אייָּב 8

 םעֶלַא ןעֶּבאָה ריִמ ,העְז ,ןעֶנאָז ּוצ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּביֹוה
 טאָה ַעּוׁשִי :טְגְלאָפעֶגְבאָנ ריִד ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ 9

 רעֶניֵא אָד טיִנ זיִא םִע ְּךייֵא ְּךיִא גאָז תָמֵאָּב ,טְגאָזעֶג
 ,רעֶמְסעוֶוְׁש רעֶדָא ,רעֶדיִרְּב רעֶדָא ,זיֹוה טְזאָלְרעֶפ טאָה סאוָו
 -לעֶמ רעֶדָא ,רעֶדְניִק רעֶדָא ,רעֶטאָפ רעֶדָא ,רעֶטּומ רעֶדָא

 סאָו :הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןעֶנעֶֶו דְנּוא ןעֶנעוֶוְטעֶנייֵמ ,רעֶד 0
 רעֶזיִד ןיִא טְציִא גיִטְלעֶפטְרעֶדְנּוה ןעֶמּוקעֶּב טיִנ טעוֶו
 ,רעֶטּומ דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש דְנּוא ,רעֶדיִרְּב דְנּוא רעֶזייֵה ,טייֵצ
 םיִא דְנּוא ,בָנּונְלאָפְרעֶפ טיִמ ,רעֶדְלעֶפ דְנּוא ,רעֶדְניִק דְנּוא
 עֶניִּבֶע םאָד טְלעוֶו רעֶנעֶי ןיִא ,רעֶטְלַאטייֵצ ןעֶניִדְנעֶמּוק

 ןייַז ןעֶלעֶו עֶּטְׁשְרֶע ןעֶנעֶז םאֶו עֶליִפ דְנּוא :ְןעֶּבעֶל 1

 :עֶטְׁשְרֶע עֶטְצעֶל איִד דְנּוא ,עֶטְצעֶל
 ןייק ןעֶהעֶג ּוצ נעוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז אייז דְנּוא 2

 אייז דְנּוא ;ןעֶגְנאַנעֶג אייֵז ראָפ זיִא ַעּוׁשֵי רֶנּוא ,םִיַלָׁשּורְי
 -עֶנְכאָנ ןעֶנעֶז סאו איִד דְנּוא ,טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 רעֶדיִװ טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶמְכְראָפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶנְנאַב
 ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא אייֵז טאָה דְנּוא ,ףְלעוֶוְצ איִד ןעֶמּונעֶג

 ריִמ ,טְהעֶז :ןעֶהעֶׁשעֶנ םֶהיֵא ּוצ טעֶו םִע סאָו ןעֶנאָז 8
 טעוֶו םֶדָאְְךֶּב רעֶד דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ףיֹורַא ןעֶהעֶג
 ;םיֹרְפֹוס איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ןעֶרעוֶו טְרעֶפיִלעֶגְרעֶּביִא
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 ןעֶלעוֶו דְנּוא ,טיֹומ םּוצ ןייז ןֵד םֶהיֵא ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא
 טֶהיֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא :םִיֹוג איִד ּוצ ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא םֶהיֵא
 ןעֶלעֶו רֶנּוא ןעֶמייֵמְׁש םֶהיֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶמעֶּפְׁשְפיֹוא
 ;ּוא ;ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא םֶהיֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא ןֶעייֵּפׁש םֶהיֵא ףיֹוא
 :ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא רעֶדיִװ רֶע טעוֶו געֶט אייֵרְד ָּךאָנ
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז יִדְּבַו ןּופ ןְהיֵז איד ןָנָחֹוי דְנּוא בֹקֲעַי דְנּוא
 זַא ןעֶליוִז ריִמ ,רעֶרְהעֶל ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 דְנּוא :ןעֶמעֶּב ָּךיִד ןעֶלעוֶו ריִמ סאו ןּוהְמ םָנֹוא טְסְלאָז אּוד
 לאָז ְּךִיִא זַא רֶהיֵא טְליִו סאו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ םאָה רֶע
 םִנּוא ּביִג ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןּוהְט ךייַא
 דְנּוא ,דְנאַה עֶטְבעֶר עֶנייֵד ּוצ רעֶנייֵא ןעֶציִז ןעֶלאָז ריִמ זַא
 :טייקְכיִלְרעֶה עֶנייֵד ןיִא ;דְנאַה עֶקְניִל עֶנייֵד ּוצ רעֶנייֵא
 סאו טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא ;טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא
 םאֶו ןעֶקְניִרט םֹוּכ םעֶד רֶהיֵא טְנעֶק .טְנְנאַלְרעֶפ רֶהיֵא
 טיִמ ןעֶרעֶוֶו טְלֵבֹוטעֶנ הָליִבְט רעֶד טיִמ דְנּוא ?קְניִרְּט ְּךיִא
 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?טְלֵבֹוטעֶג ןיִּב ָּךיִא רעֶד
 רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשי דְנּוא .ןעֶנעֶק ריִמ ,טְגאָז
 רעֶד טיִמ דְנּוא ,קְניִרְט ְּךיִא סאָו םֹוּכ םעֶד ןעֶקְניִרְט טעוֶו
 ךיֹוא רֶהיֵא טעֶו טְלֵבֹוטעֶג ןיִּב ְּךיִא רעֶד טיִּמ הָליִבְט
 עֶטְכעֶר עֶנייֵמ ּוצ ןעֶציִז ּוצ רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְלֵבֹוטעֶנ
 ןעֶּבעֶג ּוצ ןייֵמ טיִנ זיִא דְנאַה עֶקְניִל עֶנייֵמ ּוצ דְנּוא דְנאַה
 דָנּוא :טייֵרְּבעֶנְנָא זיִא םִע ןעֶמעוֶו ראַפ איִד ּוצ טְרֶעייֵנ
 -עֶגְנָא אייֵז ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג םאָד ןעֶּבאָה ןְהעֶצ איד ןעֶו
 ַעּושִי דְנּוא :ָןָנְחֹוי דְנּוא בֹקֲעַי רעֶּביִא ןייַז ּוצ זייַּב ןעֶּביֹוה
 טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג ָּךיִז ּוצ איייֵז טאָה
 ןעֶּטְׁשְריִפ איו ןעֶהעֶזעֶגְנָא ןעֶנעֶז םאָו איִד זַא טְסייוֵז רֶהיֵא
 -יוִוְצ עֶסיֹורְג איִד דְנּוא ,אייֵז רעֶּביִא ןעֶׁשְרעֶה םִיֹוג איִד ןּופ
 טיִנ לאָז םִע רעֶּבָא :אייֵז רעֶּביִא ןעֶניִטְלעֶֶועֶג אייז ןעֶׁש
 ןייַז םיֹורְנ ליִז םאָװ רעֶד טְרֶעייֵנ ְּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז יֹוזַא
 סאָו רעֶד דְנּוא : רעֶניִד רֶעייֵא ןייַז לאָז רעֶד ;ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ
 טְכעֶנק ןייַז לאָז רעֶד ָךייַא ןעֶׁשיִוְצ רעֶּמְׁשְרֶע רעֶד ןייֵז לי
 5 -עֶּב ןעֶמּוקעֶג טיִנ זיִא םֶדָא-ְןֶּב רעֶד ןיִראָו :עֶלַא ןּופ ,

 ּוצ ןעֶּבעֶל ןייֵז דְנּוא ,ןעֶניִרעֶּב ּוצ טְרֶעייֵג ,ןעֶרעוֶו ּוצ טְניִד
 :עֶליִפ ראָפ גְנּוזייֵלְסיֹוא עֶנייֵא ןעֶּבעֶב
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 אי י םוקרמ 19
 זיִא רֶע ןעוֶו דנּוא ;ֹוחיִרְי ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 6

 ליִּפ דְנּוא םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ֹוחיִרְי ןּופ
 ןּופ ןְהּוז רעֶד ;יַמיִט-רַּב רעֶלְטעֶּב רעֶדְניִלְּב רעֶד זיִא ;טייֵל

 טְרעֶהעֶג טאָה רֶע איו דְנּוא :נעוֶו םייֵּב ןעֶסעֶזעֶג ,יֵמיִמ 7
 ךֶעויַרְׁש ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה ,יִרְצֹונַה ַעּוׁשַי זיִא םִע זַא

 רעֶּביִא ָךיִד םֶראַּבְרעֶד ;דוָד ןֶּב ַעּוׁשִי ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא
 לאָז רֶע זַא ןֶעיִרְשעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶליִפ דְנּוא :ריִמ 8

 אּוד ,ןֶעיִרְׁשעֶג רֶהעֶמ ליִפ ָּךאָנ טאָה רֶע רעֶּבָא .ןעֶגייוֵוְׁש
 זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא :ריִמ רעֶּביִא ְּךיִד םֶראַּבְרעֶד ,דוָד ןופ ןְהּוו 9

 דְנּוא ,םֶהיֵא טפּזר ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶהעֶטְׁש
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג ןעֶדְניִלְּב םעֶד ןעֶּבאָה אייז
 :ְךיִד טְפּור רֶע ,ףיֹוא העָמִׁש ,טְסייֵרְמעֶנ אייֵז ,טְגאָזעֶג

 זיִא דְנּוא ןעֶפְראָועֶגְּפּורַא לעֶטְנאַמ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא 0
 ַעּוׁשִי רֶנּוא :ַעּוׁשִי ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא 1

 םאָו .טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה
 רעֶדְניִלְּב רעֶד דְנּוא ?ןּודְּמ ריִד לאָז ְּךיִא זַא אּוד םְסְליוִו
 גיִדְנעֶהעֶז לאָז ְּךיִא זַא ןיִנֹוּבַר ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה

 ,קעוֶוַא העָנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶרעוֶו 2

 ְךייֵלְג זיִא רֶע דְנּוא .טעֶטעֶרעֶג ְּךיִד טאָה ןעֶּביֹולְנ ןייַד
 געֶװ םעֶד ףיוא ַעּוׁשִי טאָה רְנּוא ;ןעֶראַועֶג גיִדְנעֶהעֶז
 ;םֶגֶלאַפעֶגְכאָנ

 אי לעטיפאק
 ןייק .םיַלָׁשּורְי וצ טְנעֶהאָנ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא 1

 -קעוֶוַא רֶע טאָה ;םיִתיִזַה רַה םייֵּב יִניֵה-תיֵּב דְנּוא יִנַּפ-תיִּב
 אייז וצ טאָה דְנּוא :םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןּופ אייווְצ טְקיִׁשעֶנ 2

 ָּךייֵא ןעֶנעֶק זיִא םאֶו .ןייֵרַא ףְראָד ןיִא טְהעֶג טְנאָזעֶג
 טעוֶו ,ןעֶמּוקנייִרַא ןעֶניִרְד טעוֶו רֶהיֵא איז ְּךייֵלְנ דְנּוא

 ןעֶּכְלעוֶו ףיֹוא ,ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא לעֶדֶע ןעֶגְנּוי ַא ןעֶניִפעֶג רֶהיֵא
 דָנּוא היֹול םִע טְזאָל ;ןעֶסעֶזעֶג טיָנ ְּךאָנ ויִא שְנעֶמ ןייק

 ןעֶגאָז ָךייַא ּוצ טעוֶו רעֶצעֶמיִא ןעוֶו דְנּוא :םִע טְגְנעֶרְּב 8
 ראַה רעֶד זַא ,טְנאָז יֹוזַא ?סאָד רֶהיִֵא םּוהְט סאָוְראַפ
 .:ןעֶקיִׁש רעֶהַא םִע רֶע טעֶז ְךייֵלְג דְנּוא ;םֶע ףְראַדעֶּב

 ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא 4

 ריִהְט רעֶד אייֵּב ןעֶסיֹורְד ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא לעֶזֶע ןעֶגְנּוי םעֶד
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 זיול םִע ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ְךיִז ןעֶדייֵׁש ןעֶנעוֶו איִד ּואוָו
 5 -עֶב טְראָד ןעֶנעֶז םאִו איִד ןּופ עֶכיֵלְמֶע דְנּוא :טְזאָלעֶּג
 זַא ,רֶהיֵא םּוהְט םאָװ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה ןעֶנַאַטְׁש
 6 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?לעֶזְע ןעֶגְנּוי םעֶד זיֹול טְזאָל רֶהיִא
 דְנּוא .ןעֶסייֵהעֶג אייֵז טאָה ַעּוׁשִי איז יֹוזַא ,טְגאָזעֶב אּייַז
 7 םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶג טְזאָלעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז
 עֶרֶעייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ַעּוׁשִי ּוצ טְכאַרְּבעֶג לעֶזֶע ןעֶבְנּוי
 :ןעֶסעֶזעֶג ףיֹורְד זיִא רֶע דנּוא ;טְנעֶלעֶג ףיֹורְד רעֶדייֵלְק
 8 -ְסיֹוא געוֶו םעֶד ףיֹוא רעֶדייֵלְק עֶרֶעייֵז ןעֶּבאָה עֶליִפ דְנּוא
 ןעֶגייוֵוַצ ןעֶטיִנְשעֶנְּפָא ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא דְנּוא ;טייֵרַּפְׁשעֶב

 9 םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז םאָװ איד דְנּוא :רעֶדְלעֶּפ איִד ןּופ
 ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶנעֶז םאִו איֵד דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג

 מְבאָזעֶג דָנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 םיִא טְמּוק רעֶכְלעֶװ רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג אָנְעַׁשֹוה"
 10 ְּךייֵרְניִנעֶק םאָד זיִא טְּביֹולעֶג :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ
 ןיִא אָנְעַׁשֹוה ;טְמּוק סאו ,דָוָד רעֶטאָּפ רעֶזְנּוא ןּופ
 ! יָּדייֵה רעֶד

 11 תיֵּב ןיִא דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֶע דְנּוא
 סֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגְמּורַא סעֶלַא ףיֹוא טאָה דְנּוא ;ׁשָדְקִמַה

 ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְסֹורַא רֶע זיִא ,ןעֶראועֶג דְנעֶבָא ןיֹוׁש זיִא
 :ףְלעוֶוְצ איד טיִמ יֵניֵה-תיֵּב
 19 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו היִרְפ ןעֶנְראָמ ּוצ דְנּוא
 13 טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶראוָועֶג גיִרְנְנּוה רֶע זיִא ,יניֵה-תיֵּב ןּופ
 טאַהעֶג טאָה םאִח ,םיֹוּבְנעֶנייִפ ַא ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶהעֶזְרעֶד
 רֶע ּביֹוא ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגּוצ זיִא רֶע דְנּוא ,רעֶטעֶלְּב
 -עֶנּוצ זיִא רֶע ןעוֶו ךְנּוא ,ןעֶניִפעֶג ףיֹורְד םעֶּמֶע טיִנ טעדֶו

 ןיִראָו ;רעֶמעֶלְּב איװ ןעֶניִפעֶג רֶהעֶמ טיִנ רֶע טאָה ,ןעֶמּוק
 14 רֶע דְנּוא :ןעֶנייֵּפ ןופ טייֵצ איִד ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע
 רעֶנייֵק ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה
 .ביִּבִע ףיֹוִא ןעֶסֶע תֹוריִּפ עֶנייֵק ריִד ןּופ רֶהעָמ טיִנ לאָז
 :טְרעֶהעֶנ םִע ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז דנּוא
 15 ויִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 -ְסיֹורַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶמּוקעֶג
 טְפיֹוקעֶג דְנּוא טְפיֹוקְראַפ ןעֶּבאָה סאָו איִד .ןעֶּבייַרְטּוצ
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 ןּופ ׁשיִט איד ןעֶפְראָועֶנְמּוא טאָה דְנּוא ,ׁשֶדְקִּמַה תיֵּב ןיִא
 -ןעֶּביֹוט איִד ןּופ ןעֶלְהּוטְש איִד דְנּוא ,רעֶלְסְקעוֶו איִד
 לאָז רעֶצעֶמיִא זַא טְזאָלעֶג טיִנ טאָה רֶע דְנּוא :רעֶלְדְנעֶה
 רֶע דְנּוא :שֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ְּךְרּוד ןעֶנאָרְטכְרּוד יִלַּכ ַא
 םִע טְהעֶמְׁש ,טְגאָועֶב אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרְהעֶלעֶג טאָה
 ןּופ זיֹוה ַא ןעֶרעו ןעֶפּורעֶנ לאָז זיֹוה ןייֵמ ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ
 טְכאַמעֶג םִע טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ? רעֶקְלעֶפ עֶלַא וצ טעֶּבעֶג
 איֵד דְנּוא םיִרְפֹוס איֵד דְנּוא :רעֶּביֹור ןּופ עֶלעֶה ַא ּוצ
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְרעֶהעֶג םאָד ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶמְׁשְרֶע

 אייֵז ןיִראָו ;ןעֶנְנעֶרְּבמּוא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז איו טְכּוזעֶג

 ןעֶּבאָה טייל עֶלַא לייוַו ןעֶמְכְראָפעֶג םֶהיֵא ראָפ ְךיִז ןעֶּבאָה
 :עֶרֶהעֶל עֶנייַז רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוָורעֶפ ְךיִז
 רעֶד םיֹוא אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶראוָועֶג דְנעֶבָא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא
 :ןעֶבְנאַגעֶגְסיֹורַא טאָטְש

 ןעֶנְנאַגעֶג אייֵּבְראַפ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו היִרְפ רעֶד ןיִא דְנּוא
 רעֶד ןּופ טְראַדְרעֶפ םיֹוּבְנעֶנייֵפ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 טאָה דְנּוא טְנאָמְרעֶד ְּךיִז טאָה סֹורְמעֶּפ דְנּוא :לעֶצְרּואוְו
 אוד סאָו םיֹוּבְנעֶנייֵפ רעֶד ,העְז ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶראָועֶנ טְראַדְרעֶפ זיִא ןעֶטְלאַׁשעֶג טְסאָה

 ןעֶּביֹולְנ ְטאָה ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה
 ּוַצ ןעֶנאָז טעוֶו סֶע רעדֶו ;ךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב :טאָנ ןיִא 2

 -עֶגְנייַּדַא םָי םיִא דְנּוא טְקיִרעֶג קעוֶוַא אייֵז ,גְראַּב ןעֶזיִד

 טרֶעייֵנ ,ץְראַה ןייַז ןיִא ןעֶלְפייוֵוְצ טיִנ טעוֶו דְנּוא ,ןעֶפְראָו
 יֹוזַא ,ןעֶהעֶׁשעֶג טעוֶו טְגאָז רֶע סאו םאָד זַא ןעֶּביֹולְג טאָה
 םאָו םעֶלַא ;ְךייֵא ְּךיִא גאָז םּורְד :ןייֵז םֶהיֵא ּוצ סאָד טעוֶו
 רֶהיֵא זַא טְּביֹולְג ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ דְנּוא ןעֶמעֶּב טעדֶו ּרְהיֵא
 רֶהיֵא ןעדֶו דְנּוא :ןייַז ְּךייֵא ּוצ טעוֶו םִע דְנּוא ,טְלאַהְרעֶד
 םעֶּפִע טאָה רֶהיֵא ןעוֶו טְּביִנְרעֶפ יֹוזַא ,טעֶטעֶּב דְנּוא טְהעֶמְׁש
 לעֶמיִה םיִא זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶטאָפ רֶעייֵא זַא ,םעֶנייֵא ןעֶנעֶק
 ;רעֶלְהעֶפ עֶרֶעייֵא ןעֶּבעֶנְרעֶפ ךיֹוא ְּךייֵא לאָז
 ןעוֶו דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג רעֶדיוִו ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז ,ׁשָדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶגְנאַגעֶנְמּורַא זיִא רֶע
 איד דְנּוא םיִרְפֹוס איִד דְנּוא םיִנֵהַּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶמּוקעֶנ

 סאָו טיִמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא !עֶטֶצְלֶע



 199 בי אי םוקרמ

 טאָה רעֶז דְנּוא ?ןעֶכאַז עֶזיִד אּוד טְסּוהְמ טְּכאַמ ַא ראפ

 ןעֶכאַז עֶזיִר טְסְלאָז אּוד זַא ןעֶּבעֶנעֶג טְכאַמ עֶזיִד ריד
 28 ְּךייַא לעד ָךיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא {ןּוהֵמ
 לעֶזֶו ָּךיִא דְנּוא ,ריִמ טְרעֶּפְמְנֶע דְנּוא ,ןעֶנעֶרְפ ָּךאַז ַא ְּךיֹוא
 עֶזיִד אּוהְט ְּךיִא טְכאַמ ַא ראַפ סאו טיִמ ןעֶנאָז ְּךייַא
 29 לעֶמיִה ןּופ ןעֶזעוֶועֶג איִז זיִא ןֶנָחֹוי ןּופ הָליִבְמ איד :ןעֶכאַז
 30 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ריִמ טְרעֶפְמְנֶע ?ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רעֶדָא

 ןעֶלעֶו ריִמ ןעוֶו טְגאָזעֶג דְנּוא טְגעֶלְרעֶּביִא ְּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ
 טאָה סאָוְראַפ ,ןעֶנאָז רֶע טעוֶו יֹוזַא ;לעֶמיִה ןּופ ןעֶנאָז
 81 ןעֶלעוֶו ריִמ ןעֶו רעֶּבָא ?טְּביֹולְנעֶג טיִנ ןעֶד םֶהיֵא רֶהיֵא

 ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶשְנעֶמ ןּופ ןעֶנאָז
 ַא ראַפ ןעֶטְלאַהעֶנ ןָנָחֹוי ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ;טייֵל איִד ראָפ
 32 טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :איִבָנ
 אייז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא .טיִנ ןעֶסיִז ריִמ ,ַעּוׁשִי ּוצ
 טְכאַמ ַא ראַפ סאָָו טיִמ טיִנ ךיֹוא ְּךייַא גאָז ְּךיִא ,טְגאָזעֶב
 ;ןעֶבאַז עֶזיִד אּוהְמ ְּךיִא

 בי לעטיפאק
 1 ,םיִלָׁשְמ ןיִא ןעֶדעֶר ּוצ אייֵז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה רֶע דְנּוא
 םּורַא טאָה דְנּוא ,ןעֶמְראָגְנייוַו ַא טְצְנאַלְפעֶנ טאָה ןאַמ ַא
 רעֶטְלעֶק ַא ןעֶּבאָרְנעֶג טאָה דְנּוא ,םיֹוצ ַא טְכאַמעֶנ םֶהיֵא
 ןעֶגְנּודְרעֶפ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,םֶרּוהְמ ַא םיֹוּבעֶנ טאָה דְנּוא
 2 טיִמ דְנּוא :ןעֶרְקאַפעֶנְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,רעֶנְטְרעֶנְנייוֵו ּוצ
 -טְרעֶגְנייוַו איִד ּוצ טְכעֶנְק ַא טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה טייֵצ רעֶד
 םעֶד ןּופ טְכּורְפ איִד ןעֶמעֶנ אייֵז ןּופ לאָז רֶע זַא ,רעֶּנ
 3 ךְנּוא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא :ןעֶטְראָגְנייוַו
 4 דְנּוא :טְקיִׁשעֶגְקעֶוַא גיִדעֶל דְנּוא ,ןעֶנאַלְׁשעֶּג םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 ;טְקיִׁשעֶג טְכעֶנְק ןרעֶדְנַא ןייֵא אייֵז ּוצ רעֶדיִז טאָה רֶע
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגאָלְׁשּוצ ּפאָק ןעֶד ְּךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה םֶהיֵא
 5 ןְרעֶדְנַא ןייַא טאָה רֶע דְנּוא :טְלעֶדְנאַהעֶּב דְנאַש טיִמ םֶהיֵא
 ְךאָנ דְנּוא ;טעֶנְרַהעֶג ְּךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה םֶהיֵא ,טְקיִׁשעֶב

 דנּוא ,ןעֶגאָלְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה עֶכיֵלְּטֶע ,עֶרעֶדְנַא עַליִפ
 6 דֶנייֵא ןייַא טאַהעֶג ְּךאָנ טאָה רֶע דְנּוא :טעֶנְרַהעֶג עֶכיֵלְטֶע
 אייֵז ּוצ טְצעֶלּוצ רֶע טאָה םֶהיֵא ,ןְהּוז ןעֶטְּביִלעֶג ןעֶניִצ
 :ןעֶרְהֶע ןְרּוז ןייֵמ ןעֶלעוֶו אייֵז ,טְגאָועֶג טגּוָה דְנּוא ,טְקיִׁשעֶב
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 בי םוקרמ
 םּוצ רעֶנייֵא טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה רעֶנְטְרעֶגְנייַו עֶנעֶי רעֶּבָא
 םֶהיֵא סְנּוא טְזאָל דְנּוא טְמּוק ,שֵרֹוי רעֶד זיִא סאָד ,ןְרעֶדְנַא
 אייז דנוא :ןייַז רעֶזְנּוא טעוֶו הָׁשּורְי איִד דְנּוא ,ןעֶנעֶגְרַה
 דְנּוא ;טעֶּגִרַהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :ןעֶפְראָועֶגְסיֹורַא ןעֶטְראָנְנייוַו םעֶד םיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 טעוֶו רֶע ?ְןּוהְמ ןעֶטְראָגְנייֵו םעֶד ןּופ ראַה רעֶד טעוֶו סאוָו

 דְנּוא ,ןעֶנְנעֶרְּבְמּוא רעֶנְטְרעֶנְנייוַו איִד טעוֶו רֶע דְנּוא ןעֶמּוק

 רֶהיֵא טאָה .ןעֶּבעֶג עֶרעֶדְנַא וצ ןעֶטְראָגְנייוִו םעֶד םעזֶו

 טְפיִרְׂש עֶזיִד טְנייֵלעֶג טיִנ ָּךיֹוא
 ןעֶּפְראָוְרעַפ ןעֶּבאָה רעֶטְסייֵמיֹוּב איִד סאו ןייֵטְׁש רעֶד
 ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאָד :ןעֶראוָועֶג ןייֵמְׁשְקֶע םּוצ זיִא רעֶד
 עֶרעֶזְנּוא ןיִא ְּךיִלְרעֶדְנּואוְו זיִא םִע דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ
 (.'בכ !אכ 'חיק םילהת) ?"ְןעֶניֹוא

 ןעֶּבאָה דְנּוא ;ןעֶמעֶנ ּוצ טְכּוֹועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ;טיֵל איִד ראַפ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז
 ;טְגאָזעֶג לֶׁשָמ םאֶד אייֵז ןעֶנעֶק טאָה רֶע זַא טְסּואוְועֶב
 -עֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז דְנּוא טְזאָלְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 :ןעֶנְנאַג

 איד ןופ עֶכיֵלְטֶע טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טייֵל םֹודְרֹוה ןּופ דְנּוא םיִׁשּורְּפ
 דנּוא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ןעֶדעֶר םיִא ןעֶנְנאַפ
 טְסיִּב אּוד זַא ןעֶסיוו ריִמ ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 אוד ןיִראָו .טיִנ םעֶנייֵק ךאָנ טְסְנעֶרְפ דְנּוא ,גיִטְּפאַהְרְהאוָו
 טְסְרְהעֶל אוד טְרֶעייֵנ ,םיִנָּפ אֵׂשֹונ טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק טְסיִּב
 םַמ טְּביֹולְרעֶד סֶע זיִא ;טייֵהְרְהאָװ ןיִא טאָנ ןּופ געוֶו םעֶד
 רעֶדָא ,ןעֶּבעֶנ ריִמ ןעֶלאָז ? טיִנ רעֶדָא ,רֶסיֵיֵק םּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ
 ,אייֵרעֶלְכייַה עֶרייֵז טְסּואוְועֶג טאָה רֶע רעֶּבָא ?ןעֶּבעֶנ טיִנ
 ?ְךיִמ רֶהיֵא טְפּורְּפ סאוָוְראַפ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא
 דנּוא ?ןעֶהעֶז םִע לאָז ְּךיִא זַא ןןעֶׁשאֶרְג ַא רימ טְגְנעֶרְּב
 טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא .טְכאַרְּבעֶנ םֶע ןעֶּבאָה אייֵז
 אייֵז דנּוא ?םֶפיִרְׁשְּפיֹוא דְנּוא דְליִּב םעֶזיִד זיִא סעֶמעוֶו
 טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :םיִרעֶסייֵק םעֶד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 םעֶד זיִא םאֶװ רעֶסייֵק םעֶד טֶָּביִנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 אייֵז דְנּוא .םיִטאָנ זיִא םאֶו טאָג ּוצ דְנּוא םיִרעֶסיֹיֵק



 בי םוקרמ

 םיִקּודַצ איִד דְנּוא :םֶהיֵא רעֶּביִא טְרעֶדְנּואווְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 תַיַחִּת ןייק זיִא סֶע זַא ןעֶנאָז םאוָו ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז
 :טְנאָזעֶג דְנּוא טְנעֶרְפעֶב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוֲא ;םיִתָּמַה
 ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד ןעוֶו זַא ;ןעֶּביִרְׁשעֶג םִנֹוא טאָה הָשֹמ ,יִּבַר
 ּבייזז ןייַז ןעֶזאָלְרעֶּביִא טעוֶו דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש טאוָו ׁשְּנעֶמ א

 ּביידֵז ןיִיַז רעֶדּורְּב ןייַז לאָז ,ןעֶזאָל רעֶדְניִק עֶנייֵק טעדֶז דְנּוא
 :רעֶדּורְּב ןיֵיַז ּוצ ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא רעֶדְניִק לאָז דְנּוא ,ןעֶמעֶנ

 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד דְנּוא ;רעֶדיִרְּב ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אָד
 דְנּוא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,ּבייװ .ַא ןעֶמּונעֶג טאָה
 רעֶטייוֵוְצ רעֶד דְנּוא :טְזאָלעֶג טיִנ רעֶדְניִק עֶנייֵק טאָה

 ְךיֹוא טאָה דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא דָנּוא ;ןעֶמּונעֶג איִז טאָה
 :רעֶטיִרְד רעֶד ָּךיֹוא יֹוזַא דְנּוא .טְזאָלעֶג טיִנ רעֶדְניִק עֶנייֵק
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 99 םֹיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג איִז ןעֶּבאָה ןעֶּביִז איִד- רֶנּוא
 איֹורְּפ איִד זיִא עֶלַא ןופ טְצעֶלּוצ ,רעֶדְניִק עֶנייֵק טְזאָלעֶג
 93 אייֵז ןעוֶו ,םיִתָמַה תַיֲחַת ןיִא םּורְד :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ָּךיֹוא

 ןעֶּבאָה איִז טעֶו אייֵז ןּופ רעֶכְלעוֶו ,ןייֵטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו
 ראַפ טאַהעֶג איִז ןעֶּבאָה ןעֶּביִז איִד ןיִראָָו ?ּבייוו ַא ראַפ
 -עֶנ' אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי :ּבייוז ַא
 רֶהיֵא לייוו ;םּוראַד טיִנ ןעֶד ָּךייַא רֶהיֵא טְריִאְרעֶּפ טֶּגָאָז
 ?טאָנ ןּופ טְכאַמ איִד טיִנ ָּךיֹוא ,טְפיֵרְׁש איִד טִיַנ- טְּנֶעַק
 יֹוזַא ;םיִתָמַה תִיְחִּת ןייֵטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו ןיִראָו
 -עוז טעֶטאַרייֵהְרעֶפ טיִנ דְנּוא ,ןעֶטאַרייֵה טיִנ אייֵז ןעֶלעֶו
 רעֶּבָא :לעֶמיִה םיִא םיִכָאָלַמ איֵד איז ןעֶנעֶז טְרֶעייֵנ ;ןעֶר
 רֶהיֵא טאָה .ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש ָאייֵז סאָּד ,עֶטיֹוט ַאיֵד ןעֶגעֶו
 םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָג איז .הֶׁשֹמ ןּופ רֶּפֵס םיִא טְנֶעייֵלעֶג טיִנ
 ןיִּב ְּךיִא ;טְנַאָזעֶג טאָה דְנּוא  ׁשֹּוּבְנְראָד םעֶד ןּופ טעֶרעֶנ
 ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא ,קָחֶצִו ןּופ דְנּוא ,םֶהָרְּבַא ןּופ טאָג רעֶד
 ןּופ טְרֶעיִיַנ .,עֶטיֹוט איִד ןּופ טאָג רעֶד טיִנ זיִא רֶע :בֹקֲעַי
 רעֶנייֵא דְנּוא :רֶהעֶז ָךייַא טְריִאְרעֶפ רֶהיֵא .עֶנִיִדעֶּבעֶל איד
 אייֵז טאָה סאו ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא םיִרְּפֹוּמ איִד ןּופ
 רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,ןייַז לֵּפְלַפְמ ןעֶמאַזּוצ טְרעֶהעֶג
 ,טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא .טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טּוג אייז טאָה
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 99 ַעֹּוׁשִי דְנּוא ?עֶלַא ןּופ עֶּטְׁשְרֶע איד זיִא הָוְצִמ ַא ראַפ סָאװ

 ראַה רעֶד ,לֵאָרְׂשִו רעֶה ;זיִא עֶטְׁשְרֶע איד טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה



 | ֿבי םיקרֿמ 18
 םעֶד ןעֶּביִל טְסְלאָז אּוד דְנּוא :ראַה ןייֵא זיִא טאָג רעֶזְנּוא 0

 עֶנייד טיִמ דנּוא ,ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייֵד טיִמ טאָג ןייַד ראַה
 דְנּוא ,דְנאַטְשְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןייַד טיִמ דְנּוא ,עֶלעֶז רעֶצְנאַג
 :הָוְצַמ עֶטְׁשְרֶע איִד זיִא סאָד .טְפאַרְק עֶצְנאַג עֶנייֵד טיִמ

 איו ןעֶּביִל רֵבֵח ןייד טְסְלאָז אּוִד ,עֶזיִד זיִא עֶטייוֵוְצ איד 1

 רעֶסעֶרְג הָוְצִמ עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק טיִנ זיִא םִע ;טְסְּבְלעֶז ָךיִד
 ליֹואְו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֵפֹוס רעֶד דְנּוא :עֶזיִד איו 2

 זיִא רֶע זַא .טְנאָזעֶג גיִטְפאַהְרְהאָו טְסאָה אּוד ,רעֶרְהעֶל
 דְנּוא :םֶהיֵא ץּוח טיִנ רעֶרעֶדְנַא ןייק זיִא םִע דְנּוא ;רעֶנייֵא 8

 םעֶד טיִמ דְנּוא ,ץְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ןעֶּביִל ּוצ םֶהיֵא
 דְנּוא ,טְפאָרְק רעֶצְנאַנ רעֶּד טיִמ דְנּוא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶצְנאַג
 עֶלַא ןּופ רֶהעֶמ ויִא ,טְסְּבְלעֶז ָּךיִז איז ןעֶּביִל ּוצ רֵבֵח ןייַז

 רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ַעּושִי ןעוֶו דְנּוא :םיִחָבְז דְנּוא תֹולֹוע 4
 אּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה ,טְרעֶּפְטנֶעעֶנ גּולק טאָה
 רעֶנייֵק דְנּוא .טאָנ ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןּופ טייוֵו טיִנ טְסיִּב
 :ןעֶגעֶרְפ ּוצ רֶהעְמ סעֶּפֶע ְּךאָנ םֶהיֵא טְנאוָועֶג טיִנ ָּךיִז טאָה

 רֶע ןעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶּפטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 8
 איד ןעֶנאָז יֹוזַא איז ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא טְרְהעֶלעֶג טאָה

 דוָד ןיִראוָו ?דוָד ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא ַחיִׁשָמ רעֶד זַא םיִרְפֹוס 6
 ראַה רעֶד* ,שֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ְּךְרּוד טְנאָזעֶג טאָה טְסְּבְלעֶז
 עֶטְבעֶר עֶנייֵמ ּוצ אּוד ץיִז ,ראַה ןייֵמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ּוצ לּוטְׁשְסּופ ַא דְנייַפ עֶנייֵד ןעֶכאַמ לעֶזֶו ְךיִא זיִּב ,דְנאַה

 ,ראַה טְסְּבְלעֶז םֶהיֵא טְפּור דִוָד ןעוֶו םּורְד :יסיִפ עֶניייִד 7
 טייֵל ליִפ ףְנּוא ?ןְהּו ןייַז ןעֶד רֶע זיִא יֹװַא איו

 ןיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :טְרעֶהעֶנ ןְרעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה 8
 ןעֶּבאָה םאֶו ,םיִרְפֹוס איִד ראָפ ָּךייֵא טיִה ,עֶרְהעֶל עֶנייֵז

 ּוצ טְסיִרְנעֶג דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶגְנאַל ןיִא ןעֶהעֶנ ּוצ ןְרעֶג
 ןָא ןעֶּביֹוא ןְרעֶנ ןעֶהעֶטְׁש דָנּוא :ןעֶסאַנ איִד ןיִא ןעֶרעוֶו 9

 :תֹודּועְס ףיוא ןָא ןעֶּביֹוא ןעֶציִז דְנּוא ,ןעֶלְהּוׁש איִד ןיִא
 ןייֵא ראַפ דְנּוא ,תֹונָמְלַא ןּופ רעֶזייֵה איִד ףיֹוא ןעֶסֶע סאוָו 0

 ַא ןעֶלעֶװ עֶזיִד .לֵלַּפְתִמ גְנאַל אייֵז ןעֶנעֶז דייֵרְסיֹוא
 =-עַק ןעֶסעֶזעֶג זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶגְנאַפְטְנַא טָּפְׁשִמ רעֶסעֶרְב 1

 טייֵל איִד אי ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,רֶצֹוא םעֶד רעֶּביִאְנעֶג
 עֶכייֵר עֶליִּפ דְנּוא ,רָצֹוא םעֶד ןיִא דְלעֶנ ןיירַא ןעֶפְראַו



 19 ני בי םוקרמ
 42 הָנָמְלַא עֶמְרֶא עֶנייֵא דְנּוא :ןעֶפְראועֶגְנייַרַא ליִּפ ןעֶּבאָה
 !תֹוטּרְּפ אייוַוְצ ןעֶּפְראוָועֶגְנייַרַא טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא
 48 עֶנייַז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶׁשאָרְג לעֶטְריִפ ַא סיֹוא ןעֶכאַמ םאָד
 תֶמֶאָּב ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה דְנּוא ןעֶּפּורעֶנּוצ םיִדיִמְלַּת
 רֶהעֶמ טאָה הֶנָמְלַא עֶמְרֶא עֶזיִד זַא ;ְךייַא ְָּךיִא באָז
 ןעֶמְסאַק םעֶד ןיִא ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא איו ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא
 44 ןּופ ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא ןעֶּבאָה עֶלַא ןיִראָו :ןעֶפְראוָועֶגְנייַרַא
 ןופ טאָה איִז רעֶּבַא ,גיִרְּביִא ןעֶּבאָה אייֵז םאָו םעֶד
 ,טאָה איִז םאָו םעֶלַא ןעֶּפְראועֶגְנייַרַא טייֵקְמעֶרָא עֶרְהיִא
 ;ֿבָנּורְהעֶנְרעֶד עֶצְנאַג עֶרְהיִא ּוליִּפַא

 בי לעטיפאק
 1 יֹוזַא ,ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ זיִא רֶע ןעוֶו
 ,העָז ,יִּבַר ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םיִדיִמְלַּת עֶניִיַז ןּופ רעֶניױֵא טאָה
 :זיִא ריִה דייַּבעֶג ַא ראַפ סאו דְנּוא רעֶנייֵטְׁש ראַפ סאָו
 2 -יֹורְג סעֶזיִד אּוד טְסְרעֶז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא
 םעֶד ףיֹוא ןייֵטְׁש ןייַא ןעֶּבייֵלְּב טיִנ טעוֶו אָד ?דייַּבעֶג עֶס
 3 ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעֶֶו ןעֶפְראוָועֶגְּפּורַא טיִנ טעֶו סאו ןְרעֶדְנַא
 םעֶד רעֶּביִאְנעֶגעֶק םיִתָזַה רַה םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶנ זיִא רֶע
 ןֶנָחֹוי רְנּוא בֹקֲעַי דְנּוא םֹורְמעֶּפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ,ׁשֶדְקַּמַה תיֵּב
 4 ןעֶז םִנּוא גאָז :טְנעֶרְפעֶג טְסְּבְלעֶז ְּךיִז אייַּב יֵרְדְנַא דְנּוא
 ןעוֶו ןעֶבייֵצ סאָד זיִא סאו דְנּוא ,ןייַז ןעֶבאַז עֶזיִד ןעֶלעוֶו
 5 טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא ?ןעֶרעֶו טְליִפְרעֶד ןעֶלעוֶו עֶלַא עֶזיִד
 לאָז רעֶנייֵק זַא ְּךייִא טיִה ,ןעֶנאָז ּוצ אייֵז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 6 ןייֵמ ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו עֶליִפ ןיִראָו :ןעֶריִפְרעֶּפ טיִנ ץייֵא

 עֶליִפ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,םִע ןיִּב ְּךיִא ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶמאָנ
 7 תֹומָחָלִמ ןּופ ןעֶרעֶה טעֶז רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא :ןעֶריִפְרעֶפ
 ןיִראָו .טיִנ ְּךייַא טְקעֶרְׁשְרעֶד ,תֹומָחְלִמ ןּופ דייֵרעֶג דְנּוא
 :אָד טיִנ ְּךאָנ זיִא ףֹוס רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶהעֶׁשעֶג םּומ םאָד

 8 רעֶדְנַא ןייֵא ןעֶגעֶק ןייֵטְׁשְפיֹוא טעוֶו קְלאָפ ןייֵא ןיִראָו
 עוֶו םִע .ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק ְךייֵרְגיִנעֶק ןייֵא דְנּוא ,קְלאָפ
 ןייַז טעֶו םֶק ,העֶטְרֶע עֶבֵלְמֶע ןיִא םיִנְרעֶטיִצְדִרֶע ןייַ
 9 טֶכַא טֶּביִג :נאָטייוֵז ןּופ ּביֹוהְנֶא רעֶד ןעֶנעֶז עֶזיִד ;רעֶנְנּוה

 וצ ןְרעֶפיִלְרעֶּביִא ךייַא ןעֶלעֶו אייֵז ,טְסְּבְלעֶז ְּךייַא ףיֹוא
 ןעֶגאָלְׁשעֶג רֶהיֵא טעוֶו ןעֶלְהּוׁש איד ןיִא דְנּוא .ןיִרדְהְנַּפ איִד
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 ראָפ ןעֶרעֶו טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ טעוֶו רֶּהיִא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 ןייֵא ראַפ ,ןעֶנעוֶו טעֶנייֵמ ןּופ עֶגיִנעֶק דְנּוא ןעֶטְׁשְריִפ
 טְשְרֶעּוצ םּומ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד דנּוא :אייֵז ּוצ םיִנְנייֵצ
 אייז ןעוֶו דְנּוא :רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ ןעֶרעוֶו טְניִדעֶרְּפעֶג

 טיִנ טְּגְראָז ,ןְרעֶפיִלְרעֶּביִא דְנּוא ןעֶרְהיִפְקעוֶוַא ָּךייֵא ןעֶלעוֶו
 -עֶנ ְּךייַא טעוֶו סֶע סאוָו טְרֶעייֵנ ,ןעֶדעֶר טְלאָז רֶהיֵא סאוָו
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 רֶהיִא טְלאָז םאָד הָעָׁש רעֶגיִּבְלעֶזְרעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶג
 טְרֶעייֵנ ןעֶדעֶר איִד רֶהיֵא םיִנ זיִא םִע ןיִראָו .ןעֶדעֶר

 רעֶדּורְּב ַא טעוֶו רעֶדּורְּב ַא דְנּוא :שֶרֹוקַה חּור רעֶד

 דְנּוא .דְניִק ַא רעֶטאָפ ַא דְנּוא ;טיֹוט םּוצ ןְרעֶפיִלְרעֶּביִא

 דְנּוא ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵז ןעֶגעֶק ןייֵטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק
 "עוו טְסאַהעֶג טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא :ןעֶבְנעֶרְּבְמּוא אייז ןעֶלעוֶו

 סאוָו רעֶד רעֶּבָא .ןעֶגעֶדְד םִֶנעֶמאָנ ןיימ ןּופ עֶלַא אייֵּב ןעֶֶו

 :ןעֶרעֶו טעֶטעֶרעֶנ טעוֶו רעֶד ;ףֹוס םּוצ זיִּב סיֹוא טְלאַה
 רעֶד ןּופ טייקְגיִדְריוװְמּוא איד ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא

 רעד --ןייֵטְׁש ּוצ טיִנ רֶהעֶק םִע איז גיִדְנעֶהעֶטְׁש לָעייֵרְג
 סאו איד ןעֶזאָל יֹוזַא--ייֵטְׁשְרעֶפ רֶע זאָל טְנֶעייֵל םאוו
 רעֶד דְנּוא :נְרעֶּב איד ּוצ ןעֶפיֹולְטְנַא הָדּוהְי ןיִא ןעֶנעֶז
 םּוא ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ רֶע זאָל ;ְּךאַד םעֶד ףיֹוא זיִא סאוָו
 םיִא זיִא סאו רעֶד דְנּוא :ןעֶמעֶנ ּוצ זיֹוה ןייַז סיֹוא םעֶּמִע
 עֶנייֵז םּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא קירוצ טיִנ ְךיִז רֶע זאָל ,דְלעֶפ
 ןעֶנעֶז םאִװ איִד וצ העָװ דְנּוא :ןעֶמעֶנ ּוצ רעֶדיֵלְק
 :בעֶט עֶזיִד ןיִא ןעֶנייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנ סאוָו איִד דְנּוא ,רעֶנְנאַַוְׁש
 ןיִראָז :רעֶטְניוו םיִא ןייז טיִנ לאָז םִע םאָד ;טעֶטעֶּב רעֶּבָא

 טינ זיִא עֶכְלאָזַא סאוָו ,הָרָצ ַא ןייַז טעוֶו ןעֶטייֵצ עֶזיִד ןיִא
 טאָנ סאוָו םיִנעֶפעֶׁשעֶּב םעֶד ןּופ גְנאַפְנָא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג
 רֶהעֶמ טיִנ ְּךיֹוא טעוֶו סֶע דְנּוא ,ְנּוצַא זיִּב ןעֶּפאַשעֶּב טאָה
 איד טְצְריִקְרעֶפ טיִנ טעֶה ראַה רעֶד ןעֶו דְנּוא :ןייַז יֹוזַא
 רעֶּבָא .ןעֶראָועֶג טעֶטעֶרעֶג טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק טעֶה ,געֶט
 -רעֶדְסיֹוא טאָה רֶע סאָו עֶטְלייוֵוְרעֶדְפיֹוא איִד ןעֶנעֶו ןּופ
 ייַא ןעוֶו ןאַד דְנּוא :טְצְריִקְרעֶפ געֶט איִד רֶע טאָה ,טְלייוֵו
 טְהעֶז ,ַחיִׁשָמ רעֶד זיִא ריִה ,טְהעֶז ,ןעֶגאָז ְךייֵא ּוצ טעוֶו רעֶנ

 עֶׁשְלאַּפ ןעֶלעוֶו םִע ןיִראָו : ןעֶּביֹולְג טיִנ רֶהיֵא טְלאָז ,טְראָד
 ןעֶלעוֶו דְנּוא :ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא םיִאיִבְנ עֶׁשְלאַפ דְנּוא םיִחיִׁשְמ
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 וליֵפַא ןעֶרְהיִפְרעֶפ ּוצ יֵדְּכ ,רעֶדְנּואוְו דְנֹוא ןעֶכייֵצ ןעֶּבעֶג
 23 רעֶּבָא : ןייַז ָּךיִלְנעֶמ לאָז םִע ןעוֶו ,עֶטְלייווְרעֶדְסיֹוא איִד

 -עֶגְסיֹוא רעֶהיִרְּפ סעֶלַא ְךייַא ּבאָה ְּךיִא ,טְהעֶז .ָּךייֵא טיִה
 94 איִד טעֶֶז ,הָרָצ רעֶנעֶי ְּךאָנ ,ןעֶמייֵצ עֶזיִד ןיִא רעֶּבֶָא :טְנאָז

 ןעֶּבעֶג טיִנ טעוֶו הָנָבְל איד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו רעֶטְסְניִפ ןיִז
 25 לעֶמיִה ןּופ ןעֶלעֶו ןעֶרעֶטְׁש איִד דְנּוא :טְכיֵל רֶהיֵא
 לעֶמיִה םיִא ןעֶנעֶז םאוָו ןעֶמְּכאַמ איִד דְנּוא ,ןעֶלאַפּפּורַא
 96 ןעֶהעֶז אייֵז ןעֶלעֶֶד ְּךאָנְרעֶד דְנּוא :ןעֶרעוֶו טְגעוֶועֶּב ןעֶלעוֶו
 עֶסיֹורְנ טיִמ םֶנעֶקְלאָו איִד ןיִא גיִדְנעֶמּוק םָדָא-ְוֶּב םעֶד
 27 םיִכָאְלַמ עֶנייֵז רֶע טעוֶו ןאַד דְנּוא :טייֵקְכיִלְרעֶה דְנּוא טְכאַמ
 ןְלעֶמאַזְנייֵא עֶטְלייוַוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵז טעֶו דְנּוא ןעֶקיִׁשְסיֹוא
 םּוצ זיִּב דֶרֶע רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ןּופ ,ןעֶדְניוִװ ריִפ איִד ןּופ
 28 -ִנעֶנייֵפ םעֶד ןּופ לָׁשָמ ַא טְנְרעֶל רעֶּבָא :לעֶמיִה ןּופ קֶע
 טְגְנעֶרְּב דְנּוא ,ׁשיִרְפ ןיֹוׁש זיִא גייוֵוְצ עֶנייֵז ןעוֶו .םיֹוּב

 :טְנְהאָנ זיִא רעֶמּוז רעֶד זַא רֶהיֵא טְסייוֵו ,רעֶטעֶלְּב סיֹורַא
 29 ןעֶכאַז עֶזיִד זַא ןעֶהעֶז טעֶז רֶהיִא ןעוֶו ,רֶהיֵא ְּךיֹוא יֹוזַא
 ;ריִהְט רעֶד אייֵּב םְנְהאָנ זיִא םִע זַא רֶהיֵא טְסייוֵו ,ןעֶהעֶׁשעֶג
 30 אייֵּבְרעֶפ טיִנ טעֶו טְכעֶלְׁשעֶג םעֶזיִד ְּךייַא ָּךיִא גאָז תֶמֶאָּב
 31 דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה :ןעֶהעֶׁשעֶנ טעוֶו סעֶלַא םאָד ויִּב ןעֶהעֶנ
 טיִנ ןעֶלעוֶו רעֶטְרעֶו עֶנייַמ רעֶּבָא ,ןעֶהעֶג אייֵּבְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 39 הָעִׁש איִד רעֶדָא גאָט ןעֶזיִד ןופ -ועָּבֶא :ןעֶהעֶנ אייֵּבְרעֶפ
 ףנּוא ,לעֶמיִה םיִא םיִכָאְלַמ איִד טיִנ ְּךיֹוא ,טיִנ רעֶנייֵק םייוו
 32 .טְכאַַו ,ְּךייַא טיִה :רעֶטאָפ רעֶד טְרֶעייֵנ ןְהּוז רעֶד טיִנ ְּךיֹוא
 34 יֹוזַא זיִא םִע :זיִא טייֵצ איִד ןעוֶו טיִנ םְסייוֵו רֶהיֵא ןיִראָו
 דְנּוא ,זיֹוה ןייַז טְזאָל דְנּוא ,קעוֶוַא טְראָפ סאו ןאַמ ַא איו
 עֶנייֵז ןעֶכיֵלְטיִא ּוצ דְנּוא ,טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ טְכאַמ איִד טְּביִג
 :ןעֶכאַוַו לאָז רֶע זַא רֵמֹוׁש םעֶד טְלעֶפעֶּב דְנּוא טייֵּבְרַא
 35 ראַה רעֶד ןעוֶו טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא ןיִראָָו ,רֶהיֵא טְכאַוַו םּורְד
 ןיִא רעֶדָא ,דְנעֶבָא םעֶד ףיֹוא ,ןעֶמּוק טעֶו זיֹוה םעֶד ןּופ

 רעֶרָא ,טְעייֵרְק ןאָה רעֶד ןעוֶו רעֶדָא ,טְכאַנ רעֶד ןעֶטיִמ
 36 דְנּוא גְנּולְצּולְּפ ןעֶמּוק רֶע טעוֶו רעֶמאָט :היִרְפ רעֶד ןיֵא
 37 ּוצ נאָז ְךיִא סאָו דְנּוא :גיִדְנעֶפאָלְׁש ןעֶניִפעֶג ְּךייֵא טעוֶו
 ;טְכאוַו ,עֶלַא ּוצ ְךיִא גאָז סאָד ;ְךייַא
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 די לעטיפאק

 גַח רעֶד דִנּוא ,חַסֶּפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא געֶט אייוֵוְצ ָּךאָנ דְנּוא 1
 ןעֶּבאָה םיִרְפֹוס איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ יִׁשאָר איִד דְנּוא .תֹוצַמַה
 דְנּוא טְסיֵל טיִמ ןעֶמעֶנ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז יֹוזַא איז טְכּוזעֶג
 טיִנ ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא םֶהיֵא ןעֶלאָז 2

 ןעֶׁשיוִוְצ רּורְפֹוא ןייק ןייַז טיִנ לאָז םֶע יֵדְּכ ,בֹוט םֹוי םֵא
 םיִא הָיְנֲעתיִּב ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ויִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :קְלאָפ םעֶד 8

 םייֵּב ןעֶמעֶזעֶג זיִא רֶע איו ,עֶרֹוצְמ םעֶד ןֹועְמִׁש ןּופ זיֹוִה
 ַא טאַהעֶג טאָה סאו איֹורְפ ַא ןעֶמּוקעֶג זיִא יֹוזַא ,שיִּט
 טאָה איִז דְנּוא :ְךֶרָנ ןעֶרֶעייֵמ רֶהעֶז ןּופ לייַא טיִמ לעֶניִרְק
 ּטאָק ןייַז ףיֹוא סֶע טאָה דְנּוא ,ןעֶכאָרְּבְרעֶצ לעֶניִרְק סאָד
 .םאו ןעֶזעוֶועֶג עֶניִנייֵא ןעֶנעֶז םִע דְנּוא :ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא 4

 זיִא םאו ּוצ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶגְרֶעעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ?ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶג רמ םעֶד ןּופ גְנּודְנעוֶוְׁשְרעֶּפ עֶזיִד

 ראַפ ןעֶרעוֶו טְפיֹוקְרעֶפ טְנעֶקעֶג טאָה רמ םעֶזיִד ןיִראָוָו 5
 עֶמעֶרָא איִד ּוצ דְנּוא ,ןעֶדְליִג טְרעֶדְנּוה אייֵרְד איוו רֶהעֶמ
 -עֶנ רָהיִא ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג

 ןעֶהעֶג איִז טְזאָל ,טְגאָזעֶג טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :טְלעֶמְרּומ 6
 ןָא קְרעוֶו םעֶטּוג ַא טאָה איִז ?איִז רֶהיֵא טְקְנעֶרְק םּזראוָו

 טיִמ דיִמָּת רֶהיֵא טאָה עֶמעֶרָא איִד ןיִראָז :ןּוהְמעֶנ דיִמ 7
 ןּוהְמ םעֶטּוג אייֵז רֶהיֵא טְנעֶק טְליוִז רֶהיֵא ןעדֶו דְנּוא ;ךייֵא

 סאו ןּוהְמעֶנ טאָה איִז :דיִמָּת טיִנ רֶהיֵא טאָה ּךיִמ רעֶּבָא 8

 ןייֵמ לאָז איִז יִדְּכ ןעֶמּוקעֶנְראָפ זיִא איִז ;טְנעֶקעֶג טאָה איִז
 אוו ;ךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב :ןעֶּבְלאַז הָרּובְק רעֶד ּוצ ּבייֵל 9

 עֶצְנאַג איִד ןיִא ןעֶרעוֶו טְגיִדעֶרְּפעֶנ טעזֶו םּויִלעֶגְנאוַוְצ םאָד
 איִז םאִו ןעֶלעֶצְרעֶד ְךיֹוא סאָד ןעֶמ טעוֶו יֹוזַא טְלעוֶו

 ׁשיִא הָדּוהְי דְנּוא :ןעֶקְנעֶדְנַא רֶהיֵא ּוצ ,ןּוהְטעֶנ טאָה 0

 איד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְקעֶוַא זיִא ףְלעוֶוְצ איד ןּופ רעֶנייֵא תֹויִרְק
 :ןְרעֶפיִלְֶּביִא אייֵז ּוצ םֶהיֵא לאָז רֶע יִדְּכ ,םיִנַֹּיִׁשאָר

 -עֶנ ְּךיִז אייז ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייֵז איוז דְנּזא 1

 .ןעֶּבעֶג ּוצ דְלעֶנ ןעֶכאָרְּפְׁשרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טייֵרְפ
 -ךעֶּביִא ּוצ םֶהיֵא טייֵצ עֶניִשְסְנּוג ַא טְכּוועֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ןעוֶו תֹוצַמַה גַח ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא דָנּוא :ןעֶּבעֶב 9

 ּוצ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןעֶּבאָה ,הַסָּפ ןֵּבְרִק סאָד ןעֶטְכעֶׁש אייֵז



 די םוקרפכ

 רִנּוא ןְרעֶנ ןעֶלאָז ריִמ זַא אוד טָכְליִח ואָח ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא

 דְנּוא ? חַסָּפ ןֶּבְרִק םאֶד ןעֶסֶע טְסְלאָז אּוד םאָד ןעֶטיִיַרְּבְנֶא
 ּוצ טאָה דְנּוא .םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןּופ אייוַוְצ טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע
 ןאַמ ַא דְנּוא ;ןייַרַא טאָטְׁש איִד ןיִא טְהעֶב ,טְנאָזעֶב אייז
 ,רעֶסאוָו טיִמ גורק ַא טְנאָרְט סאָו ,ןעֶנְנעֶנעֶּב ְּךייֵא טעֶו
 ,ןעֶהעֶגְנייַרַא טעוֶו רֶע ןיִהַא ּואוְו דְנּוא :ְךאָנ םֶהיֵא טְנְּלאַּפ
 ּואְו ,ןעֶנאָז ריִד טְזאָל יִּבַר רעֶד ,תִיַּבַה לַעַּב םעָד ּוצ טְגאָז
 חַסָּפ ְןֵּבְרַק םאֶד ןעֶסֶע לאָז ְּךיִא ּואוְו ּבּוטְׁש-טְסאַנ עֶנייַמ יא

 עֶסיֹורְג ַא ןעֶזייוֵז ָךייַא טעֶו רֶע דְנּוא ? םיִדיֵמְלַּת עֶנייַמ טיִמ
 טְלאָז טְראָד טייֵרְּבעֶנְנָא דְנּוא טְריִצעֶנְסיֹוא ,ּבּוטְׁש עֶרעֶּביֹוא

 -עֶז םיִדיִמְלַּת איִד דְנּוא :םָנּוא ראַפ ןעֶּבאַמ גיִטְראַּפ רֶהיֵא

 איד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז רְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנ
 וצ טאָה רֶע אי יֹוזַא ןעֶנּופעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָמְש

 ןְּבְרִק סאָד טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .טְגאָזעֶג אייֵז
 איִד טיִמ ןעֶמּוקעֶנ רֶע זיִא רְנעֶבָא םעֶד ףיֹוא דְנּוא :חַסָּפ

 דנּוא טְצעֶזעֶגְרעֶריִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ףְלעוֶוְצ
 ְךיִא גאָז תָמָאְּב ,טְגאָזעֶג ַעּוׁשִי טאָה יֹוזַא ,ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה
 ְךיִמ טעוֶו ריִמ טיִמ טֶסֶע סאָה ָּךייַא ןּופ רעֶנייֵא סאָד ;ָךייֵא

 דְנּוא ,ןעֶריֹורְט ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז :ןְרָסַמְרעֶפ

 ?םאָד ְךיִא ןיִּב ,טְגאָזעֶג ןְרעֶדְנַא םעֶד ְּךאָנ רעֶנייֵא ןעֶּבאָה
 רֶע דְנּוא ?םסאָד ְּךיִא ןיִּב ,טְנאָזעֶג טאָה רעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא
 ְלעֶוְצ איִד ןּופ רעֶנייֵא זיִא םִע ,טְנאָזעֶב אייֵז ּוצ םאָה
 רעֶד ןיִראָו :לעֶסיִׁש רעֶד ןיֵא ןייַא ריִמ טיִמ טְקְנּוט םאו

 ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש סֶע איו יֹוזַא ןעֶהעֶג טעוֶו םָדָא ןֶּב
 ןֶּב רעֶד ןעֶמעוֶו ָּךְרּוד שְנעֶמ םעֶד ּוצ העָװ רעֶּבָא .םֶהיִֵא

 ןעֶזיִד ראַָפ טּונ רעוֶו םִע .ןעֶרעוֶו טְרעֶפיִלעֶנְרעֶּביִא טעֶו םָדָא
 לייוַו דְנּוא :ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶנ טיִנ טעֶה רֶע ןעוֶו ׁשֶנעֶמ

 רָנּוא טיֹורְּב ןעֶמּונעֶנ רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבַאָה אייֵז
 וצ דְנּוא ,ןעֶּכאָרְּבְרעֶצ סֶע טאָה דְנּוא ,טְכאַמעעֶג הָכָרְּב ַא טאָה
 ;ּבייֵל ןייֵמ זיִא םאָד ;טְמעֶנ ,טְנאָזעֶב דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז

 ,טְכאַמעֶג הָכָרְּב ַא טאָה דְנּוא ,םֹוּכ ַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ םִע טאָה דְנּוא
 1 םאָד ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶקְנּורְסעֶ ןּופָרעֶד

 ןעֶסאָנְרעֶּפ זיִא םאִו ,דְנּוּב ןְעייֵנ םעֶד ןּופ טּולְּב ןייֵמ זיִא
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 די סוקרמ 14
 רֶהעֶמ טיִנ לעוֶו ץיִא זַא ;ץייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב .:עֶליִפ ראַפ 8

 םעֶד ןָא זיִּב ,קאָטְׁשְנייוֵו םעֶד ןּופ טְכּורְפ רעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט

 ְךיֵרְניִנעֶק םעֶד ןיִא אייֵנ ןעֶקְניִרְט םִע לעוֶו ְּךיִא ןעֶו גאָט
 אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶגְנּוזעֶג לֵלַה ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טאָב ןּופ 6
 אייז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :םיִתיִזַה רַה םּוצ ןעֶנְנאַגעֶנְקעוֶוַא 7

 ןיִראו .ןעֶסיֹוטְׁשְנָא רימ ןָא ְּךייִא טעדֶז עֶלַא רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג
 דְנּוא ,ןעֶגאָלְׁש טְריִה םעֶד לעוֶו ְךיִא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע

 עֶנייֵמ ָּךאָנ רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טייֵרְּפְׁשְרעֶצ ןעֶלעוֶו ףאָש איִד 8
 דְנּוא :ליִלָג ןייק ןְהעֶנ ךייַא ראָפ ּךיִא לעוֶז ;גְנּוהעֶטְשְפיֹוא 9

 -ִנָא ְךיִז ןעֶלאָז עֶלַא ןעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םורָשֶּפ
 ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :טיִנ ְךאָד ְךיִא לעז יֹוזַא ,ןעֶסיֹוּטִׁש 0

 רעֶזיִד ןיִא טְנייַה זַא ,ריִד ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב ;טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 טְסעוֶו ,ןְעיִיַרְק לאָמ אייוִוְצ טעוֶו ןאָה רעֶד רעֶדייֵא .טְכאַנ

 ְךאָנ טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ לאָמ אייֵרְד ךיִמ אּוד 1
 ,ןעֶּבְראַטְׁש ריִד טיִמ ןעֶזּומ לאָז ְּךיִא ןעוֶו ,טעֶרעֶנ רעֶניִרְפייֵא
 ךיֹוא ןעֶּבאָה יֹוזַא .ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ טיִנ ךיֹוא ְךיִד ְּךיִא לעוֶו

 טֶרָא ןייַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :טְנאָזעֶג עֶלַא 2
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא .םִיַנָמְׁש-תַנ ןעֶפּורעֶג זיִא סאוָו

 דְנּוא :ןעֶטעֶּב לעוֶו ָּךיִא זיִּב ריִה רֶהיֵא טֶציִז ;םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז 2
 .ןָנֲחֹוי דְנּוא בֹקֲעַי דְנּוא םֹורְמעֶּפ ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טיִמ טאָה רֶע

 -יֵרְמעֶּב וצ דִנּוא ןעֶטְכְראָפ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְּךיִז טאָה דְנּוא
 זיִא טיִמעֶנ ןייֵמ ,טְנאָזעֶב אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶּב 4

 ;טְכאוַו דְנּוא ריִה טְּבייֵלְּב .טיֹוט םעֶד ןָא ויִּב גיריֹורְט רֶהעֶז
 רעֶד ּוצ זיִא דֶנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג רעֶטייוֵו לעֶטיִּבַא זיִא רֶע דְנּוא 8

 זיִא םִע ןעוֶו םאָד ,ןעֶטעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג רֶרֶע
 רֶע דְנּוא :ןְהעֶג אייֵּבְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ הָעְׁש עֶזיִד לאָז ;ְךיִלְגעֶמ 6

 .ריִד אייֵּב ָּךיִלְנעֶמ זיִא םעֶלַא ,רעֶטאָפ ,אָּבִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 ,ליװ ְךיִא סאו טיִנ ְּךאָד .ריִמ ןּופ םֹוּכ ןעֶזיִד קעוֶוַא םעֶנ

 דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זִיִא רֶע דְנּוא :טְסְליז אּוד סאוָו טְרֶעווְנ 7
 ּוצ םֶנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנְּופעֶג גיִדְנעֶפאָלְׁש אייֵז טאָה
 טְנעֶקעֶג טיִנ אּוד טְסאָה ?אוד טְסְפַאָלְׁש ,ןֹועְמִׁש ,םֹורְטעֶּפ

 טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טעֶטעֶּב דְנּוא טְכאַו ?הָעָׁש עֶנייֵא ןעֶכאוַו 8
 רעֶּבָא ,גיַליוו זיִא טְסייֵג רעֶד .גְנּוכּוזְרעֶפ ןיִא ןעֶמּוק טיִנ

 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא רעֶדיוִו ויִא רֶע דְנּוא :ָךאַַוְׁש זיִא שייֵלְפ םאָד 9
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 :טעֶרעֶג דייַר עֶניִּבְלעֶז איִד טאָה דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶנ טאָה דְנּוא
 40 רעֶדיוִו אייֵז רֶע טאָה ,טְרֶהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוִא

 רעֶוְׁש ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶרייַז ןיִראָו ןעֶנּופעֶג גיִדְנעֶּפאָלְׁש
 ןעֶלאָז אייֵז סאָו טְסּואְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ןעֶזעוֶועֶג
 41 ןעֶמּוקעֶנ לאָמ עֶטיִרְד סאָד זיִא רֶע דְנּוא :ןְרעֶפְמְנֶע םֶהיֵא
 טהור דְנּוא רעֶטייוֵו טְפאָלְׂש ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה דְנּוא
 ,העָז .ןעֶמּוקעֶג זיִא הָעָׁש איִד ,גּונעֶג זיִא םִע .ּפָא ְךייַא

 ןּופ רְנעֶה איִד ןיִא טְרעֶפיִלעֶגְרעֶּביִא זיִא םֶדָא ןֶּב רעֶד
 47 -עִי רעֶד ,העז .ןעֶהעֶנ םֶנּוא טְזאָל ,ףיוא טְהעֶטְׁש :רעֶדְניִז
 43 רֶע לייַװ דְנּוא :טְנְדאָנ זיִא ְּךיִמ טְרָסַמְרעֶפ םאָו רעֶניִנ
 ףְלעֶוְצ איִד ןּופ רעֶנַײַא ,הָדּוהְי ְּךייֵלְנ זיִא ,טעֶרעֶג ְּךאָנ טאָה
 דְנּוא ןעֶדְרעֶוְׁש םיִמ טייֵל ליִפ םֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 רֶנּוא םיִרְפֹוס דְנּוא םיִנֲהֹּכ יִׁשאָר איִד ןּופ .םנעֶקעֶטְׁש

 44 טאָה טֶרָסַמְרעֶפ םֶהיֵא טאָה סאָו רעֶד דנּוא :עֶטֶצֶלֶע
 םאָו םעֶד .טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶכייֵצ ַא ןעֶּבעֶנעֶג אייז
 טְרְהיִפ דְנּוא םֶהיֵא טְמעֶנ .רֶע זיִא רעֶד ןעֶׁשיִק לעזֶו ְּךיִא
 45 רֶע זיִא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :קעוֶוַא רעֶכיִז םֶהיֵא
 !יִּבַר ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנַאַגעֶגּוצ םֶהיֵא ּוצ דְלאַּב
 46 עֶרייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְשּוקעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא

 47 דָנּוא :ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְגעֶלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא דְנעֶה
 ןייַז טאָה ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ רעֶנייֵא
 טְכעֶנְק םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא דְרעוֶוְׁש
 -עֶנְפָא רֶעיֹוא סאָד םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ
 48 אייֵז וצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶטיִנְׁש
 רעֶּביֹור ַא ןעֶנעֶק איו ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא טְנעֶז ,טְגאָזעֶג
 49 ךיִא :ןעֶמעֶנ ּוצ ְּךיִמ םּוא םֶנעֶקעֶטְׁש דְנּוא ןעֶדְרעוֶוְׁש טיִמ

 דְנּוא ׁשָּדְקִמַה תיִּב ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ָךייִא טיִמ ְּךיִלְגעֶט ןיִּב
 רעֶּבָא .ןעֶמּונעֶג טיִנ ּךיִמ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְרֶהעֶלעֶג ּבאָה
 80 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶרעוֶו םִיִּקְמ זּומ טְפיֵרְׁש איִד
 81 דָנֹּוי ַא דְנּוא :ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶזאָלְרעֶּפ עֶלַא
 ַא טאַהעֶג טאָה סאוָו ,טְגְלאַָפעֶגְבאָנ םֶהיֵא טאָה ןאַמ רעֶג
 טייל עֶגְנּוי איִד דְנּוא .ּבייֵל ןעֶטעֶקאַנ ןייַז םּורַא ָּךעֶליִיַל
 82 -רעֶּביִא ָּךעֶלייֵל סאָד טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 53 דנּוא :ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא טעֶקאַנ אייֵז ןּופ זיִא דְנּוא .,טְזאָּפעֶּג
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 איד רֶנּוא ,לּודָנ ןֵהֹּכ םוצ טְריִפעֶנְקעֶוַא ַעּוׁשִי ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶּבאָה םיִרְפֹוס איִד דְנּוא עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא םיִנֲהּכ יִׁשאֶר

 ןעֶטייוֵו ןּופ םֶהיֵא זיִא םֹורְטעֶּפ ּדְנּוא :טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז 4
 .לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ ןייֵרַא טְסאַלאַּפ ןיִא זיִּב ןעֶגְנאַגעֶגְכאַנ

 ְךיִז טאָה דְנּוא ,םיִתְרָׁשִמ איִד טיִמ ןעֶסעֶזעֶג זיִא רֶע דְנּוא
 איד דְנּוא םיִנֲהֹּכ יִׁשֲאָר איִד דְנּוא :רֶעייֵפ םייַּב טְמְראוַועֶג 8

 אייֵז זַא ןַעּושֵי ןעֶנעֶק תּודֵע טְכּוזעֶג ןעֶּבאָה ןיִרדֶהְנַס עֶצְנאַה

 -עֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא  .ןעֶנְנעֶרְּבְמּוא םֶהיֵא ןעֶלאָז
 ןעֶגעֶק טְנאָזעֶנ תּודָע ׁשְלאַפ ןעֶּבאָה עֶליִפ דְנּוא :ןעֶנּופ 6
 דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג גיִנייֵא טיִנ זיִא תּודע רֶעייֵז רעֶּבָא ,םֶהיֵא 7

 תּודֵע שְלאַפ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז עֶכיִלְטֶע

 ןעֶּבאָה ריִמ :טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶנעֶק טְנאָזעֶג 98
 תיֵּב סאָד ןעֶפְראַוְּפּורַא ליוז ְךיִא ,ןעֶנאָז טְרעֶהעֶג םֶהיֵא
 אייֵרְד ןיִא דְנּוא ,טְכאַמעֶנ דְנעֶה טיִמ זיִא סאָו ׁשֶדְקִמַה
 טיִמ טיִנ זיִא סאוָו םעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןֶעיֹוּבְפיֹוא ָּךיִא לעוֶו געֶט

 ביִנייֵא טיִנ ְךיֹוא זיִא תּודֲע רֶעייֵז רעֶּבָא :טְכאַמעֶג דְנעֶה 9
 ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג 0

 ,טְגאָועֶב טאָה דְנּוא טְגעֶרְפעֶג ַעּושִי טאָה דְנּוא ,ןעֶטיִמ רעֶד
 ? ריִד ןעֶנעֶק עֶזיִד ןעֶנאָז סאָו ?טיִנְראָג אּוד טְסְרעֶפְמְנֶע

 .טְרעֶפְטְנַעעֶג טיִנְראָג טאָה דְנּוא ןעֶניִװְׁשעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא 1
 ּוצ טאָה דְנּוא ,טְנעֶרְפעֶג רעֶדיוִו םֶהיֵא טאָה לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד
 םעֶד ןּופ ןְהּוז רעֶד ,ַחיִׁשָמ רעֶד אּוד טְזיִּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא

 רנּוא .ןיִּב ְּךיִא טְּנאָזעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ?ןעֶטְׁשְנעֶּבעֶב 2
 עֶטְכעֶר רעֶד אייֵּב ןעֶציִז םֶדָא ןֶּב םעֶד ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיֵא
 םִנעֶקְלאָו איִד ןיִא גיִדְנעֶמּוק דְנּוא ,הָרֹובְנ רעד ןּופ דְנאַה

 רעֶדייֵלְק עֶנייֵז טאָה לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא :לעֶמיִה םעֶד ןּופ 8
 ָךאָנ ריִמ ןעֶפיִואַדעֶּב םאָו ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶטיִרְרעֶצ

 סאו .בְנּורעֶטְסעֶל איִד טְרעֶהעֶנ טאָה רֶּהיִא :תּודֵע רֶהעֶמ 4
 -רֹואְרעֶפ עֶלַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ? רֶהיִא טְקְנעֶד

 עֶכיִלְּטֶע דְנּוא :גיִדְלּוׁש טיֹוט םעֶד זיִא רֶע זַא טְלייֵהְט 8

 םיִנָּפ ןייַז דְנּוא ,ןֶעייֵּפְׁש ּוצ םֶהיֵא ףיוא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 גאָז ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁש םֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶקעֶדּוצּוצ
 רעֶּביִא ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִתְרָׁשְמ איִד דְנּוא .תֹואּובְנ

 םֶהיֵא רעֶטְניִה ןעֶועוֶועֶג זיִא םֹורְמעֶּפ ןעֶו דְנּוא :םיִנָּפ םעיֶד 6
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 לֹודָנ ןַהֹּכ ןּופ טְמְניִד איד ןּופ עֶנייֵא זיִא ,טְסאַלאַּפ ןיִא
 67 טאָה רֶע איוִװ םֹורְמעֶּפ ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז דְנּוא :ןעֶמּוקעֶג

 אָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶגְנָא םֶהיֵא איִז טאָה ,טְמְראַועֶגְנָא ָּךיִז
 68 רֶע רעֶּבָא :יֵרְצִנַה ַעּוׁשֵי טיִמ ךיֹוא טְסְראַו אּוד ,טְנאָזעֶג
 דְנֹוא טיִנ םיידָח ָּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְנעֶקייֵלעֶב טאָה
 -עֶנְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ;טְסְנאָז אּוד סאו טיִנ אייֵטְׁשְרעֶּפ
 טאָה ןאָה רעֶד דְנּוא ןייֵרַא ףיֹוהְראָּפ םיִא ןעֶסיֹורְד ןעֶנְנאַנ
 09 -עֶנ רעֶדיוִו םֶהיֵא טאָה לעֶדעֶמ טְסְניִד ַא דְנּוא :טֶעייֵרְקעֶג
 -עֶז סאָז איִד ּוצ ןעֶנאָז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶז
 70 רעֶּבָא :אייֵז ןּופ רעֶנייֵא זיִא רעֶד ,ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד ןעֶנ
 ,עֶלייוֵו עֶנייֵלְק ַא ְּךאָנ דְנּוא ;טְנעֶקייֵלעֶג רעֶדיִו טאָה רֶע

 -עֶג רעֶדיוו ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד ןעֶנעֶז םאֶו איִד ןעֶּבאָה
 ןיִראָו ,אייֵז ןּופ רעֶנייֵא םיַועָנ טְסיִּב אּוד ,םֹורְמעֶּפ ּוצ טְנאָז
 71 ּוצ ןעֶּביֹורעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא :ליִלָנ ןופ .ְּךיֹוא טְסיִּב אּוד
 ןּופ ׁשְנעֶמ םעֶד טיִנ ןעֶק ָּךיִא ,ןעֶרעוֶוְׁש ּוצ דְנּוא ןעֶבּולְפ
 79 -ייוַוְצ םּוצ ןאָה רעֶד טאָה ְּךייַלְנ דְנּוא :טעֶר רֶהיֵא ןעֶכְֶלעוֶו
 טְנאָמְרעֶד ְּךיִז טאָה םֹורְמעֶּפ דְנּוא ,טֶָעייֵרְקעֶנ לאָמ ןעֶט
 רעֶדייֵא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשַי סאָו טְראָו םעֶד ןיִא
 אייֵרְד ְךיִמ אּוד טְסעֶו ,ןֶעייֵרְק לאָמ אייוֵוְצ טעוֶו ןאָה רעֶד
 -ףעֶּביִא םאָד ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶנעֶקיִיַלְרעֶפ לאָמ
 ;טְנייוַועֶג רֶע טאָה טְנעֶלעֶג

 ומ לעטיפאק
 1 ןייַא םיִנֵהּכ יִשאָר איד ןעֶּבאָה היִרְּפ רעֶד ןיִא ְּךייֵלְנ דְנּוא
 דְנּוא םיִרְפֹוס איֵד דְנּוא עֶטְצֶלֶע איִד טיִמ ןעֶטְּלאַהעֶג הָצֵע
 דַנּוא ןעֶדְנּוּבעֶג ַעּוׁשֵי ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןיִרְדִהְנַס עֶצְנאַג סאָד

 דנּוא :םֹוטְליִּפ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא דְנּוא ,טְריִפעֶנְקעוֶוַא
 ןּופ גיִנעֶק רעֶד אּוד טְסיִּב ,טְגעֶרְּפעֶנ םֶהיֵא טאָה םֹוטְליִּפ
 ּוצ טאָה דָנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶדּוי איִד
 3 םיִנֲהֹּכ יִׁשאָר איד דנּוא :םִע טְסְנאָז אּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 4 םֹוטְליֵּפ דָנּוא :טְגאָזעֶג םֶהיֵא ןעֶגעֶק ןעֶבאַז ליִפ ןעֶּבאָה

 -ְמְנֶע .טְגאָועֶג טאָה דְנּוא ,טְנעֶרְּפעֶג רעֶדיוִו םֶהיֵא טאָה
 אייֵז ןעֶכאַז עֶרעוֶוְׁש ליִפ איו ,העָז ?טיִנְראָג אּוד טְסְרעֶפ
 5 =עֶנ טיִנְראָג רעֶטייוֵו טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ריִד ןעֶנעֶק ןעֶנאָז
 ;טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְךיִז טאָה םֹוטָליִּפ םאָד יֹוזַא ,טְרעֶּפְשִנֶע
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 איירְפ םעֶנעֶנְנאַפעֶג ַא בֹוט םֹוי ןיִא אייֵז טְנעֶלְפ רֶע דְנּוא
 זיֵא םִע דְנּוא :טְרעֶנעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶכְלעוֶו ,ןעֶזאָל ּוצ
 סאוָו ,אָּבַא-רַּב ןעֶמייֵהעֶג טאָה סאָו רעֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג אָד
 -עֶנ דְנאַטְׁשְפיֹוא ןייַא ןעֶּבאָה סאוָו איִד טיִמ ןעֶנְנאַפעֶג זיִא

 -עֶג הָחיִצְר ַא דְנאַטְׁשְפיֹוא םעֶד ןיִא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְכאַמ
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה טייֵל איִד דְנּוא :ןּוהִט
 עֶלַא איו ןּוהְמ אייֵז לאָז רֶע זַא ,ןעֶטעֶּב ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 טאָה דִנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ אייֵז טאֶָה םֹוטְליִּפ דְנּוא :טייֵצ
 םעֶד ןעֶזאָל אייֵרְפ ךייֵא לאָז ּךיִא זַא רֶהיֵא טְליוִו ,טְנאָזעֶג
 איד זָא טְסּואוְועֶג טאָה רֶע ןיִראָו ?ןעֶדּוי איִד ןּופ גיִנעֶק

 :הָאְּנַק ןעֶנעוֶו טְרעֶּפיִלעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִנָֹּכ יִׁשאֶר
 זַא ,טְצייֵרעֶגְנָא טייַל איִד ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ יִׁשאָר איד רעֶּבָא
 םֹוטְליִּפ דְנּוא :אָּבַא-רַּב ןעֶזאָל אייֵרְפ רעֶסעֶּב אייֵז לאָז רֶע
 סא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג רעריוו טאָה
 רֶהיֵא סאָו םעֶד ּוצ ןּוהְמ לאָז ְּךיִא זַא ןעֶד רֶהיֵא םְליוִו
 רעֶדיוו ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶדוי איִד ןּופ גיִנעֶק םעֶד טְפּור
 אייֵז ּוצ טאָה םֹוטָליִּפ דְנּוא :םֶהיֵא גיִצייֵרְק .,ןְעיִרְׁשעֶנסיֹוא
 רעֶּבָא ? ןּוהְמעֶנ ןעֶד רֶע טאָה זייַּב ןייֵא ראַפ םאו ,טְנאָזעֶ

 דְנּוא :םֶהיֵא גיִצייֵרְק ,ןְעיִרְׁשעֶג רֶהעֶמ ְּךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז
 טאָה דְנּוא ,ןּוהֵמ ּביִלּוצ ייֵל איִד טְלאוָועֶג טאָה םֹוטְליִּפ
 ַעּוׁשִי טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,אָּבַא-רַּב טְזאָלעֶג אייֵרְפ אייֵז ּוצ
 רֶע זַא ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא רֶע טאָה ,ןעֶנאָּלְׁש טְזאָלעֶג
 ןעֶּבאָה ןעֶטאַדְלאָס איִד דְנּוא :ןעֶרעֶװ טְניִצייֵּרִקעֶג לאָז
 טְסייֵה םאִו ,ןייַרַא ףיֹוה םעֶד ןיִא טְריִפעֶגְנייֵּדַא םֶהיֵא
 -ָנאַב םעֶד ןעֶפּורעֶגְנעֶמאַזּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םֹזיִראָטעֶרְּפ
 ּרעֶּמְרּוּפ ַא ןּוהְּמעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טֶנּוּב ןעֶצ

 ,רעֶנְרעֶד ןּופ ןיֹורְק ַא ןעֶמְכאַלְפעֶג ןעֶּבאָה דנּוא ,ריילק
 אייֵז דְנּוא :טְצעֶועֶגְפיֹוא טאק ןייז ףיֹוא םִע ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןּופ ְךֶלֶמ אּוד םֹולָׁש ,ןעֶמיִרְג ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ּםעֶד רעֶּביִא ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא !ןעֶדוי איִד
 .ןעֶניִּמְׁשעֶג םֶהיִא ףיֹוא ןעֶּבַאָה דְנּוא ,ןעֶקעֶטְׁש ַא טיִמ טאָק
 םֶהיֵא ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא טעיִנְקעֶג רעֶדיִנַא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 יֹוזַא ,טאָּפְׁשעֶנסיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טקיִּבעֶג
 דְנּוא ,ןעֶניֹוצעֶגְּפָא דייֵלְק רעֶּמְרּוּפ םאָד םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה
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 דְנּוא ,רעֶדיֵלְק עֶנעֶנייֵא עֶנ יז ןּוהְמעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :ןעֶגיִצייֵרק םֶהיֵא ןעֶלאָז אייז זַא טְריִפעֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 21 ,יָנירּוק ןּופ ןֹועְמִׁש ,םעֶנייֵא ןעֶגְנּואוְוְצעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶמּוקעֶג זיִא סאו ,םֹופּור דְנּוא רָדְנַסְּכְלַא ןּופ רעֶמאָפ םעֶד
 29 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ץיירק ןייַז ןעֶגאָרְט לאָז רֶע זַא דְלעֶפ ןּופ

 ףיֹוא טְסייֵה םאָד ,אָּתְלִגְלִנ טְרָא םעֶד ּוצ טְרְהיִפעֶג םֶהיֵא
 23 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :לעֶטייֵׁשּפאַק ַא ןּופ טֶרָא ןייֵא ,ׁשיִרּוי

 רעֶּבָא ,רמ טיִמ טְשיִמעֶנ ןייוו ןעֶקְניִרְט ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא
 94 -עֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶמּונעֶג טיִנ םִע טאָה רֶע

 דנּוא ,טְלייֵטעֶג רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְגיִצייֵרְק
 :ןעֶמעֶנ לאָז רעֶכיֵלְטיִא סאוָו ןעֶפְראוָועֶג לֶרֹוג ףיֹורְד ןעֶּבאָה
 28 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא הָעֶׁש עֶטיִרְד איִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דֶנּוא
 96 -ְךעֶפ עֶנייֵז ןּופ טְפיִרְׁשְפיֹוא איִד דְנּוא :טְניִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא
 גיָנעֶק רעֶד ,ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶּביֹוא זיִא גְנּוגיִדְלוש
 97 אייוֵוְצ טְניִצייֵרְקעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶדּוי איִד ןּופ
 דְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר רעֶד ּוצ םעֶנייֵא ,םֶהיֵא טיִמ םִרעֶּביֹור
 98 -עֶנ םִיּוקְמ זיִא טְפיֵרְׁש איִד דְנּוא :עֶקְניִל איִד ּוצ םעֶנייֵא
 איִד טיִמ טְנעֶבעֶרעֶג ראַוַו רֶע דְנּוא , ,טְגאָז םאִו ןעֶראו
 99 -ָנאַנעֶג אייֵּבְרעֶפ ןעֶנעֶז םאוָו איִד דְנּוא :"רעֶטעֶרְטְרעֶּביִא

 טְלעֶקאָׁשעֶג ןעֶּבאָה רֶנּוא ,טְרעֶטְסעֶלעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶנ
 סאָו אּוד !אַהַא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ּםעֶק איֵד טיִמ
 ףיֹוא םִע טְסֶעיֹוּב דְנּוא ,שֶדְקִמַה תיֵּב סאָד ּפּורַא טְסְפְראַוַו

 80 ןּופ פּורַא םּוק דְנּוא טְסּבִלעֶז ְּךיִד עֶטעֶר :געֶט אייֵרְד ןיִא
 81 דיווְצ םיִנֵהֹּכ יִׁשאָר איִד ְּךיֹוא ןעֶּבאָה יֹוזַא דְנּוא :ץייַרק םעֶד
 ,טְבאָועֶג םיִרְפֹוס איִד טיִמ ןעֶּבאָה דְנּוא םעֶּפְׁשעֶג ְּךיִז ןעֶש

 -עֶר טיִנ רֶע ןעֶק טְסּבְלעֶז ְךיִז טעֶטעֶרעֶג רֶע טאָה עֶרעֶדְנַא
 82 םּורַא טֶציֵא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ גיִנעֶק רעֶד ,ַחיִׁשָמ רעֶד זאָל :ןעֶט
 -יֹולְג דְנּוא ןעֶהעֶז ןעֶלאָז רִיִמ םאֶד ,ץייֵרק םעֶד ןּופ ןעֶמּוק
 ןעֶזעוֶועֶג טְגיִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאו איִד דְנּוא .ןעֶּב
 :טעֶטְכַאְרעֶפ יֹוזַא ְּךיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 83 ןעֶראָועֶג רעֶטְסְניִפ םִע זיִא הָעָׁש עֶטְסְקעֶז איִד ןיִא דְנּוא
 :הֵָעָׁש רעֶטְנייַנ רעֶד ןּופ ויִּב דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא
 84 ַא םיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג ַעּוׁשִי טאָה הָעָׁש עֶטְנֶעייֵנ איֵד ןיִא דְנּוא
 ;יִנֵּתְקַבְׁש הָמָל !יִהָלֶא !יִהָלֶא ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא לּוק ָךיֹוד
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 טְסאָה םּוראָו ,טאָו ןייֵמ ,טאָנ ןייֵמ ,טְשְֶסייֵמְרעֶפ זיִא סאָד

 אייֵּבְרעֶד ןעֶנעֶז סאָװ עֶכיִלְטֶע דְנּוא ?ןעֶזאָלְרעֶּפ ְּךיִמ אוד 8
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו ,ןעֶנאַטְשעֶג

 דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶגּוצ זיִא רעֶנייֵא דְנּוא :ּוהָיַלַא טְפּור רֶע ,העֶז 6
 םיֹוא םִע טאָה דִנּוא ,גיִסֶע טיִמ םאווְׁש ַא טְליִפעֶגְנָא טאָה
 ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה דָנּוא ,טְצעֶזעֶגְפיֹורַא ןעֶקעֶטְש א

 ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו ריִמ ,ןייַז טְזאָל ,טְגאָועֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט
 :ןעֶמעֶנְּפּורַא םֶהיֵא לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶמּוק טעוֶו ּוהָיַלַא ּביֹוא

 -ךעֶפ ויִא דְנּוא ,לֹוק ָךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 7
 ןְעייוֵוְצ ןיִא זיִא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןּופ תֶכֹורָּפ םאָד דְנּוא :ןעֶנְנאַג 8
 ןעוֶו דְנּוא :ּפּורַא ויִּב ןעֶּביֹוא ןּופ ,ןעֶראָועֶנ ןעֶסיִרְרעֶצ 9

 ,ןעֶנאַּטְׁשעֶג םֶהיֵא רעֶּביִאְנעֶגעֶק זיִא סאוָו ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד
 -ךעֶפ ויִא דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג יֹוזַא טאָה רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג םיִועֶנ זיִא ןאַמ רעֶזיִד ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶנְנאַה

 סאו ןְעיֹורְפ ְּךיֹוא ןעֶראו םִע דְנּוא :טאָנ ןּופ ןְהּוו רעֶד 0

 זיִא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגּוצ ןעֶטייוֵו ןּופ .ןעֶּבאָה
 בֹקֲעַי ןּופ רעֶטּומ איִד םִיְרִמ דְנּוא ,תיֵלָדְנַמַה םָיְרִמ ןעֶזעוֶועֶג

 עֶזיִד :תיִמּולְׁש דְנּוא ,יִסֹוי ןּופ רעֶטּומ איִד דְנּוא םעֶנייֵלְק םעֶד 1

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןעֶװ טְנְלאָפעֶנְכאָנ ְּךיֹוא  םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 עֶרעֶדְנַא עֶליִפ דְנּוא ;טְניִדעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ליִלָג ןיִא
 :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םאוָו

 איד זיִא סֶע לייוו ,ןעֶראוָועֶנ דְנעֶּבָא זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 9
 -עֶנ זיִא יֹוזַא :ןעֶזעוֶועֶג תֶּבַׁש בֶרֶע טְסייֵה סאָד ,גְנּוטייֵרְּבְנָא 8

 סאוָו ,ראַה-םֶהְטאַר רעֶנעֶהעֶזעֶגְנָא ןיוַא ,יִּתְמָרָה ףֵסֹוי ןעֶמּוק
 .טאָנ ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םעֶד ףיֹוא טְראוַועֶנ ןייֵלַא ךיֹוא טאָה
 ,םֹוטָליִּפ ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,טְנאָועֶג ְךיִז טאָה דְנּוא

 םֹוטְליֵּפ דְנּוא :ַעּושִי ןּופ ּבייֵל םעֶד ראַפ ןעֶטעֶּבעֶנ טאָה דְנּוא 4
 ןעוֶו דְנּוא :טיֹוט ןיֹוׁש זיִא רֶע זַא טְרעֶדְנּואוְועֶג ָּךיִז טאָה 2

 -עֶנ רֶע טאָה ,ןאַמְשְּפיֹוה םעֶד ןּופ טְסּואוְועֶנ סאָד טאָה רֶע
 ןייַפ ַא טְפיּוקעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ףֵסֹוי ּוצ ּבייֵל םעֶד ןעֶּבעֶג 6

 -ייֵל םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְּפּורַא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ָךעֶלייֵל
 סאָו רֶּבק ַא ןיִא טְגייֵלעֶגְנייַרַא דְנּוא ,טְלעֶקיוִועֶגְנייַא ְךעֶל

 טאָה דְנּוא ןעֶוְלעֶפ ַא םיֹוא טְקאַהעֶנְסיֹוא ןעֶועוֶועֶג זיִא! :
 ;רֶּבק םעֶד ןּוֿפ ריִט רעֶד ףיֹוא ןייֵמְׁש ַא טְרעֶגְלאַַועֶגְפיֹורַא
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 47 יֵסֹוי ןּופ רעֶטּומ איִד םִיְרַמ דנֹוא ,תיִלָדְנַמַה םָיְרִמ .דְנּוא
 :ןעֶראָועֶג טְגעֶלעֶג זיִא רֶע ּואוְו ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה

 זט לעטיפאק
 1 םָיְרִמ דְנּוא תיִלָדְנִמַה םִיַרִמ ןעֶּבאָה תַּבַׁש יֵאָצֹומ ְּךאָנ דְנּוא
 ,לייַא םיִמָׂשְּב טְפיֹוקעֶג תיִמֹולְׁש דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ רעֶטּומ איד
 2 דְנּוא :ןעֶריִמאַוְלאַּב םֶהיֵא ןעֶלאָז דְנּוא ןְהעֶנ ןעֶלאָז אייֵז זַא

 ןופ גאָט ןעֶטְׁשִרֶע םעֶד ןָא רֶּבִק םּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז
 :ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא זיִא ןיִז איִד ןעוֶו ;היִרְּפ ץְנאַג ְּךאָװ רעֶד
 8 םָנּוא טעוֶו רעֶו ,טְּגאָזעֶג ְךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 4 דְנּוא ?רֶבֵק ןּופ ריִט רעֶד ןּופ ןעֶרעֶגְלאַַוְקעוֶוַא ןייֵטְׁש םעֶד
 זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶהְעֶזעֶגְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 זיִא רֶע ןעֶד .ןעֶראוָועֶנ טְרעֶנְלאַַועֶנְקעוֶוַא זיִא ןייֵטְׁש רעֶד
 8 רֶבֵק םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג םיֹורְג .רֶהעֶז

 ןעֶציִז ןאַמ ןעֶגְנּוי ַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַּרַא
 דְנּוא .דייַלְק סייוֵו ַא ןיִא טעֶדייֵלְקעֶג ,דְנאַה עֶטְכעֶר איד ּוצ
 6 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 סאָו יִרְצָנַה ַעּושִי טְכּוז רֶהיֵא .טיִנ ָּךייַא טְקעֶרְׁש .טְגאָזעֶג
 זיִא רֶע ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע ,ןעֶראָועֶג טְגיִצייֵרְקעֶג זיִא
 :טְנעֶלעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ּזאוְו טְרָא םעֶד טְהעֶז .ריִה טיִנ
 7 זַא ,םֹורָשָּפ דְנּוא םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז ּוצ טְנאָז דְנּוא טְהעֶג רעֶּבָא
 םֶהיֵא רֶהיֵא טעוֶו טְראָד .ליִלָג ןייק ְךייַא ראָפ טְהעֶג רֶע
 8 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :טְנאָזעֶג-ְךייֵא ּוצ טאָה רֶע איו ןעֶהעֶז
 ,רֶבֵק םעֶד ןּופ ןעֶּפאָלעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶגְנאַּגעֶגְסיֹורַא
 דְנּוא .ןעֶמּוקעֶגְנָא אייֵז זיִא ןעֶקעֶרְׁש דְנּוא םיִנְרעֶטיִצ ןיִראָו
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו .טְנאָזעֶג טיִנְראָנ םעֶנייֵק ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 9 היִרְפ ןעֶנאַטְשעֶנְפיֹוא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶטְכְראָפעֶג ָּךיִז
 םּוצ ְּךיִז רֶע טאָה .ָּךאָו רעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןָא

 רֶע רעֶבְלעֶו ןּופ ,תיִלָדְגַמַה םֶיְרִמ ּוצ ןעֶזיִועֶּב ןעֶטְׁשְרֶע
 10 דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא איִז :ןעֶּביִרְטעֶנְסיֹורַא םיִדֵׁש ןעֶּביִז טאָה
 -עֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָו איִד ּוצ טְלְהעֶצְרעֶד סֶע טאָה
 11 דָנּוא :טְנייוַועֶג דְנּוא טְרֶעיֹורְמעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,ןעֶז
 ןּופ זיִא דְנּוא טְּבעֶל רֶע זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו
 טיִנ רֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶראָועֶנ ןעֶהעֶזעֶג רֶהיֵא
 19 עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ןיִא ְּךיִז רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד :טְּביֹולְנעֶנ
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 אייֵז איז יֹוזַא ,אייֵז ןופ אייוֵוְצ ּוצ ןעֶזיוִועֶּב טְלאַּטְׁשעֶג

 -קעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא דְלעֶפ ןיִא ןעֶנעֶז 3

 .עֶניֵרְּביִא איד ּוצ טְלְהעֶצְרעֶד םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג
 טאָה טְצעֶלּוצ :טְּביֹולְנעֶג טיִנ ְּךיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוזא 4

 ּוצ ןעֶמעֶזעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ,ףֶלֶע איִד ּוצ ןעֶזיוִועֶּב ָּךיִז רֶע
 טייקְניִּביֹולְגְנּוא עֶרייֵז ןעֶפְראוָועֶנְראַפ אייֵז טאָה דְנּוא ,שיִט -

 טְּביּולְנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו ,ץֶראַה סעֶטְּפאָטְׁשְרעֶפ דְנּוא
 זיִא רֶע איד םעֶדְכאָנ ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאוָו איִד

 טְהעֶנ ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיוא 5
 -עֶנְנאוַוֲע םאָד טְגיִדעֶרְּפ דְנּוא ,טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד ּוצ רֶהיֵא

 דְנּוא טְּביֹולְג סאוָו רעֶד :םיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶכיֵלְטיִא ּוצ םַֹּל 6
 רעֶד רעֶּבָא .ןעֶרעֶו טעֶטעֶרעֶנ טעוֶו רעֶד טְפיֹוטעֶג טְרעוֶו

 עֶזיִד דְנּוא :ןעֶרעֶו טְניִדְלּושְרעֶפ טעוֶו ,טיִנ טְּביֹולְג םאוָו 7

 ןעֶלעֶֶו אייז .ןעֶּביֹולְג םאָו איד ןעֶגְלאָפְכאָנ ןעֶלעֶֶו ןעֶכייֵצ
 ןעֶדעֶר ןעֶלעוֶו אייֵז .ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶּבייִרְטְסיֹורַא םידׁש

 .ןעֶּבייֵהְּפיֹוא ןעֶגְנאַלְׁש ןעֶלעוֶו אייֵז :ןעֶכאַרְּפְׁש ַעייֵנ טיִמ 8
 יֹוזַא ןעֶקְניִרְט םעֶביִלְטיֹוט םעֶּפִע ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶנעֶל דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶלעוֶו אייֵז .ןעֶדאָׁש טיִנ אייֵז טעוֶו

 דָנּוא :ןעֶרעוֶו דְנּוועֶנ ןעֶלעוֶו אייֵז רֶנּוא ,עֶקְנאַרְק ףיֹוא 9
 רֶע ןיִא ,טעֶרעֶג אייֵז וצ טאָה ראָה רעֶד איו םעֶדְכאַנ

 ּוצ ןעֶמעֶזעֶג דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶראָועֶג ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא
 -עֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :טאָנ ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איֵד 0

 דְנּוא ,רעֶּטְרֶע עֶלַא ןיִא טְגיִדעֶרְּפעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַג
 סאָד טאָה דְנּוא .טְקְריִועֶג אייֵז טיִמ טאָה ראַה רעֶד

 ןעֶּכאָה םאָו ןעֶכייֵז איד ְךְרּוד טְקְראַטְׁשְרעֶפ טְראָו
 :טְגְלאָפעֶגְכאָנ



 םאקולו וי תניא טא טא
 1 ַא ןעֶלעֶטְׁשּוצְפיֹוא ןעֶמּונְרעֶטְנּוא ןעֶּבאָה עֶליִּפ םעֶדְטייֵז
 םִנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז םאו ןעֶכאַז איִד ןּופ גְנּולְהעֶצְרעֶד
 2 -ךעֶּביִא סֶנּוא ןעֶּבאָה אייֵז איז :ןעֶראוָועֶג טְליִפְרעֶד רעֶכיִז

 ,ןעֶהעֶזעֶג טְסְּבְלעֶז ןָא ּבייֵהְנֶא ןּופ ןעֶּבאָה סאָו ,טְרעֶּפיִל
 3 ּבאָה יֹוזַא :טְראָוָו םעֶד ןּופ רעֶניִד איִד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז דְנּוא
 ְךיִא איז םעֶדְכאָנ ,ןעֶהעֶזעֶגְנייַא םּוג ראַפ ְּךיֹוא סֶע ָּךיִא

 ָךיִא זַא ,טְׁשְראָפעֶגְכאָנ גיִטְלעֶפְגְראָז םעֶלַא ּבייַהְנָא ןּופ ּבאָה
 4 אּוד זַא :תֹולְפֹואְּת רעֶּביִל ןייֵמ ,רֶדֵסְּכ ןעֶּבייֵרְׁש ריִד לאָז
 עֶכְלעוֶו ןיִא ןעֶכאַז איִד ןּופ טייֵהְרעֶכיִז איד ןעֶסיוִז טְסְלאָז
 :טְרְהעֶלעֶג טְסיִּב אוד
 8 ןּופ ביִנעֶק םֹודְרֹוה ןּופ נעֶט איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִֶע
 טאָה סאו ,הָוְבַא ןּופ רֶמְׁשִמ םעֶד ןּופ ןֵהֹּכ ַא ,הָדּוהְי
 איד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבייװ ןייַז דְנּוא ;הָוְרַבְז ןעֶמייֵהעֶג
 6 דנּוא :עַבֶׁשיִלֶא ןעֶסייֵהעֶג טאָה דְנּוא ,ןֹרָהַא ןּופ רעֶטְכעֶט
 ןעֶנעֶה דְנּוא ,טאָנ ראָפ ןעֶזעוֶועֶג טְכעֶרעֶנ עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז
 ןְהָא ראַה םעֶד ןּופ ץעֶזעֶג דֶנּוא תֹוצִמ עֶלַא ןעֶגְנאַגעֶבְכאַנ
 7 ןיִראָו ,טאַהעֶנ טיִנ דְניִק ןייק ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :לעֶדאָט
 ןיוש ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא ,הָרָקַע עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא עַּבִׁשיִלֶא
 :ןעֶרְהאָו עֶטְלַא עֶרְהיֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג עֶדייֵּב
 8 ןיִא טאָנ ראָפ טְניִדעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא
 9 ְךאָנ ןעֶזעוֶועֶג םאָד זיִא יֹוזַא :רָמְׁשִמ ןייַז ןּופ רֶדֵס םעֶד
 לאָז רֶע זַא ,לֶרֹוג ןייַז הָנּוהְּכ רעֶד ןּופ טייֵהְניֹואוְועֶג רעֶד
 ןְרעֶכייֵר ּוצ יֵדְּכ ראַה םעֶד ןּופ לֶכיֵה םיִא ןעֶהעֶגְנייֵרַא
 10 לַלַּפְתִמ ןעֶסיֹורְד טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא :תֶרֹוטְק
 וו ןּופ ְךֶאְלַמ ַא דְנּוא :תֶרֹוטְק ןּופ הָעֶׁש רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶזיוִועֶּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה ראַּה םעֶד
 12 דַנּוא :תֶרֹוטְק ןּופ ַחֵּבְזִמ םעֶד ןּופ טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ
 ,ןעֶקאָרְשְרעֶד ְּךיִז רֶע טאָה ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה הָיְרַּכְז ןעוֶו
 13 ָּךאְלַמ רעֶד רעֶּבָא :ןעֶלאַפעֶנ םֶהיֵא ףיֹוא זיִא אָרֹומ ַא דְנּוא
 ןייַד ןיִראָָו ,הָיְרַכְז ,טיִג ָּךיִד טְכְראָפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
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 עַבְׁשיִלֶא ּבייוװ ןייֵד דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְרעֶהְרעֶד זיִא טעֶּבעֶג
 ןעֶמאָנ ןייַז טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןְהּוז ַא ןעֶניִועֶג ריִד טעוֶו

 ,דייֵרְפ דְנּוא הָחְמִׂש ןעֶּבאָה טְסעוֶו אּוד דְנּוא :ןָנָחֹוי ןעֶפּור 4
 ןיִראָו :טְרּוּבעֶג עֶנייַז רעֶּביִא ןְעייֵרְפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו עֶליִפ דנּוא 8

 טיִנ לאָז רֶע דְנּוא ;ראַה םעֶד ראָפ סיֹורְנ ןייַז טעוֶו רֶע

 ּרֶע דְנּוא ,קְנעֶרְטעֶג עַקְראַטְׁש עֶנייֵק דְנּוא ןייוו ןייק ןעֶקְניִ-מ
 ןייַז ןּופ ְּךאָנ ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד טעוֶו

 איִד ןּופ עֶליִפ ןעֶרעֶקְרעֶדיִו טעוֶו רֶע דְנּוא :ּבייֵל םְרעֶטּומ 6
 טעוֶו רֶע דְנּוא :טאָנ רֶעייֵז ראַה םעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איִד 7

 זַא ,ּוהָיְלַא ןּופ טְפאַרְק דְנּוא טְסייֵג םיִא ןעֶהעֶנ םֶהיֵא ראָפ
 ּוַצ רעֶטעֶפ איִד ןּופ רעֶצְרעֶה איִד ןעֶרְהעֶקְרעֶדיִו לאָז רֶע
 ןּופ הָמְּכָח רעֶד ּוצ עֶניִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִו איִד דְנּוא ,רעֶדְניִק איִד
 -ויִרעֶּבְראַפ ַא ראַה םעֶד ראָפ ןעֶטייֵרְּבּוצְנֶא ,םיִקיִדַצ איד

 ,טְגאָזעֶג ָּךֶאְלַמ םעֶד ּוצ טאָה הָיְרַכְז דְנּוא :קְלאָפ םעֶטעֶמ 8
 -לַא ןייֵא ןיִּב ְּךיִא ןיִראוָו ?ןעֶסיוו םאָד ְּךיִא לאָז סאָו טיִמ
 עֶטְלַא עֶרְהיִא ןיִא ןיֹוׁש זיִא ּבייוֵו ןייֵמ דְנּוא ,ןאַמ רעֶט

 טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ְּךֶאֶלַמ רעֶד דְנּוא :ןעֶרְהאָו 9
 .טאָּנ ראָפ טְהעֶטְׁש סאו ,לֵאיִרְבַנ ןיִּב ָךיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 עֶזיִד ריִד דְנּוא ,ןעֶדעֶר ּוצ ריִד טיִמ טְקיִׁשעֶג ןיִּב ְּךיִא דְנּוא

 ,ןעֶרעוֶו םּוטְׁש טְסעוֶו אּוד ,העָז דְנּוא :ןעֶנְנעֶרְּב וצ הָרנׂשְּב 0
 םאָד ןעוֶו גאָט םעֶד ּוצ זיִּב ,ןעֶדעֶר ןעֶנעֶק טיִנ טְסעוֶו דְנֹוא
 עֶנייֵמ טְּביֹולְגעֶג טיִנ טְסאָה אּוד לייוו ;ןעֶהעֶׁשעֶג טעוֶו
 ;טייֵצ רֶעייֵז ןיִא ןעֶרעוֶו טְליִּפְרעֶד ןעֶלעוֶו םאָָו ,רעֶטְרעוֶו

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,הָיְרַכְז ףיֹוא טְראוַועֶג טאָה קְלאָפ םאָד דְנּוא 1
 טְמיֹוזעֶג גְנאַל יֹוזַא ְּךיִז טאָה רֶע סאָד טְרעֶדְנּואוָועֶג ְךיִז

 טיִנ רֶע טאָה ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא : לֶכיֵה םיִא 2
 ,טְקְרעֶמעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶדעֶר טְנעֶקעֶג אייֵז טיִמ
 דְנּוא לֶביֵה םיִא גְנּונייֵׁשְרע עֶנייֵא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע זַא
 :ןעֶּביִלְּבעֶנ םּוטְׁש ויִא דְנּוא ,טְקְניִועֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע

 הָדֹובַע עֶנייֵז ןּופ געֶט איִד ןעוֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא 8

 :ןעֶגְנאַגעֶג םייֵהַא רֶע זיִא ,טְגיִדְנֶעעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה
 תֶרֶּבּועְמ עַבְׁשיִלֶא ּבייוֵז ןייַז זיִא געֶט עֶזיִד ְּךאָנ דְנּוא 4

 ,םיִׁשָדָח ףֶניִפ ןעֶגְראָּבְרעֶפ ָּךיִז טאָה איִז דְנּוא ןעֶראָועֶ
 ןּוהְּמעֶג ריִמ ּוצ ראַה רעֶד טאָה יֹזַא :טְנאָזעֶג טאָה דְנּוַא 8
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 ןעֶמעֶנּוצְקעוֶוַא ןעֶהעֶזעֶגְנָא ְּךיִמ טאָה רֶע ןעוֶו געט איֵד ןיא
 :ןעֶשְנעֶמ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ דְנאַש עֶנייַמ
 96 טְקיִׁשעֶג לֵאיִרְבַנ ְּךָאְלַמ רעֶד זיִא ׁשֶרֹוח ןעֶטְסְקעֶז םיִא דְנּוא
 טְסייֵה םאָו ,ליִלָנ ןיִֵא טאָמְׁש ַא ּוצ טאָנ ןופ ןעֶראוָועֶג
 97 -עֶב טאָה םאָו ןאַמ ַא טיִמ טְּביֹולְרעֶפ הָלּותְּב ַא ּוצ :תֶרָצָנ
 טאָה הָלּותְּב איִד דְנּוא ,רוָד ןּופ זיֹוה םעֶד ןּופ ,םֵסֹוי ןעֶסייֵה
 98 דָנּוא ןעֶמּוקעֶג רֶהיֵא ּוצ זיִא רֶע דְנּוא :םִיְרֵמ ןעֶסייֵהעֶג
 ויִא ראַה רעֶד .עֶטְניִדעֶנְנעֶּב ,ריִד ּוצ םֹולָׁש ,טְנאָזעֶג טאָה

 99 רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג ןעֶקאָרְׁשְרעֶד זיִא איִז דְנּוא :ריִד טיִמ
 זיִא סיִרָנ ַא ראַפ סאו ,טְּכאַדעֶג ָּךיִז טאָה דְנּוא .טְראָו םעֶד
 20 ְךיִד טְכְראָפ טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא ?סאָד
 31 דְנּוא :טאָנ אייֵּב דאָנְג ןעֶניִפעֶג טְסאָה אּוד ןיִראָוו ,םִיְרַמ ,טיִנ
 ַא ןעֶניוִועֶג טְסעֶו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו תֶרֶּבּועְמ טְסעוֶו אּוד ,העְז

 39 ןייז טעוֶו רֶע :ַעּוׁשֵי ןעֶפּור ןעֶמאָנ ןייַז טְסְלאָז דְנּוא ,ןְהּוז = !
 םעֶד ןּופ ןְהּוז רעֶד ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶגְנָא טעוֶו דְנּוא ,סיֹורְנ
 םעֶד ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא טעוֶו טאָנ ראַה רעֶד דְנּוא .ןעֶמְׁשְרעֶּביֹוא

 33 ןעֶריִגעֶר טעֶװ רֶע דְנּוא :דוָד רעֶטאָפ ןייַז ןּופ לֶהּוטְׁש
 -עק ןייַז ּוצ דְנּוא גיִּבִע ףיֹוא בקעי ןּופ זיֹוה םעֶד רעֶּביִא
 34 ָּךָאְלַמ םּוצ טאָה םָיְרִמ דְנּוא :דֶנֶע ןייק ןייַז טיִנ טעֶז ָּךייֵרְגיִנ
 טיִנ ןעֶק ָּךיִא ןעֶד ,ןעֶהעֶׁשעֶג סאָד טעֶו יֹוזַא איוו ,טְנאָזעֶג
 35 טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא ?ןאַמ ןייק
 ,ןעֶמּוק ריִד ףיֹוא טעֶו ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ
 -ךעֶּביִא ְּךיִד טעֶו ְןעֶטְשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ טְכאַמ איִד דְנּוא
 -עֶנְנָא עֶנעֶריֹוּבעֶג עֶניִלייֵה סאָד ָּךיֹוא טעזֶו םּורְד ;ןעֶטאַש
 36 הָבֹורְק עֶנייֵד ,העָז דְנּוא :טאָנ ןופ ןֶהּוז רעֶד ןעֶרעוֶו ןעֶפּור
 ףיֹוא ןְהּוז ַא טיִמ ןעֶראָװעֶב תֶרֶּבּועְמ ְךיֹוא זיִא עַבְׁשיִלֶא
 אייֵּב ׁשֶדֹח רעֶטְסְקעֶז רעֶד זיִא סאָד דְנּוא ;רעֶטְלֶע עֶרְהיִא
 37 טאָנ אייֵּב ןיִראָו :הָרָקִע עֶנייֵא ןעֶפּורעֶנ זיִא עֶכְלעוֶו ,רֶהיֵא
 38 ,טְנאָזעֶג טאָה םִיָרֵמ דְנּוא :ְךיִלְנעֶמְנּוא טיִנ ְּךאַז ןייק זיִא
 ןעֶהעֶׁשעֶג ריִמ םִע זאָל ,ראַה םעֶד ןּופ דיֹומְטְסְניִד איִד ,העָז
 ןּופ זיִא ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא .טְגאָזעֶג טְסאָה אּוד איו יֹוזַא

 :ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא רֶהיֵא
 39 זיִא דְנּוא ,געֶט עֶזיִד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םִיְרִמ דְנּוא
 א ןופ טאָטְׁש ַא ּוצ גְריִּבעֶג םּוצ ןעֶנְנאַגעֶג דְניוִוְׁשעֶנ
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 טאָה דְנּוא ,הָיְרַכְז ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶמּוקעֶג ןייֵרַא זיִא דְנּוא 0
 עַבְׁשיִלֶא ןעוֶו ןעֶהעֶׁשעֶ זיִא םִע דְנּוא :טְסיִרְנעֶג עַבְׁשיִלֲא 1

 -עֶג דְניֵק םאָד זיִא ,םָיְרִמ ןּופ םּורְנ םעֶד טְרעֶהעֶג טאָה
 טְליִפְרעֶד זיִא עַבְׁשיִלֶא דְנּוא ;ּבייל רֶהיִא ןיִא ןעֶגְּורְּפִׁש

 ןעֶפּורעֶנְסיֹוא טאָה דְנּוא :שֶדֹוקַה ַחּור םעֶד טימ ןעֶזעוֶועֶג 2
 -יִוְצ אוד טְסיִּב טְׁשְנעֶּבעֶג ,טְגאָזעֶג דְנּוא לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ
 ;ּבייֵל ןייֵד ןּופ טְכּורְפ איִד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג דְנּוא ,ןֶעיֹורְפ ןעֶׁש

 ןּופ רעֶמּומ איִד זַא ,ריִמ ּוצ סאָד טְמּוק ןעֶנאַַו ןּופ דנוא 8
 איד איז ְּךייֵלְנ העֶז ןיִראוָו ?ןעֶמּוק ריִמ ּוצ לאָז ראַה ןייֵמ 4

 טאָה ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶריֹוא עֶנייֵמ ּוצ זיִא םּורְנ ןייֵד ןּופ םיִטְׁש
 דְנּוא :רייֵרְפ ראַפ ּבייֵל ןייֵמ ןיִא ןעֶגְנּורְּפְׁשעֶג דְניִק םאָד 8

 טְליִפְרעֶד טעוֶו םֶע ןיִראו ,טְּביֹולְנ םאו איִז זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג
 םעד ןּופ ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ זיִא סאָו םאָד ןעֶרעוֶו

 ,טְנאָזעֶג טאָה םָיְרִמ דְנּוא :ראַה 6
 טאָה טְסייֵג ןייֵמ דְנּוא ,ראַה םעֶד טְכייֵהְרעֶד עֶלעֶז עֶנייֵמ

 טאָה רֶע ןיִראָו ;רעֶטעֶר ןייֵמ טאָג ןיִא טֶעייֵרְפעֶג ְךִז 7
 ןיִּראָו :ןירעֶניִד עֶנייֵז ןּופ טייֵקְניִרְדיִנ איִד ןעֶהעֶזעֶגְנָא 48

 ְךיִלְקילְג תֹורֹוד עֶלַא ְּךיִמ ןעֶלעֶו ןָא טְציִא ןּופ ,העָז
 ןעֶבאַז עֶסיֹורְג ריִמ טאָה רעֶניִטְכעֶמ רעֶד ןיִראָו ;ןעֶנעֶג 9
 דאָנְנ עֶנייֵז דְנּוא :ןעֶמאָנ ןייַז זיִא גיִלייֵה דְנּוא ,ןּוהְמעֶב 0
 רֶע :רֹוד ּוצ רֹוד ןּופ םֶהיֵא ןעֶטְכְראָפ סאָו איִד ּוצ זיִא 1

 -ךעֶצ טאָה רֶע ;םעֶרָא ןייַז טיִמ תֹורּובְנ ןּוהְטעֶנ טאָה
 רֶעייֵז ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איִד ןיִא עֶצְלאָטְׁש איִד טייֵרְּפְׁש

 ןּופ עֶניִטְכעֶמ איִד ןעֶפְראועֶגְפּורַא טאָה רֶע :ץְרָה 9
 :עֶניִרְדיִנ איִד ןעֶּביֹוהְרעֶד טאָה ּדְנּוא ,ןעֶלֶהּוטְׁש עֶרֶעייֵז

 ,ןעֶכאַז עֶטּוג טיִמ טְניִמעֶזעֶג רֶע טאָה עֶניִרעֶגְנּוה איֵד 8
 רֶע :טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא גיִדעֶל רֶע טאָה עֶכייֵר איִד דְנּוא 4

 טְקְנעֶדעֶג טאָה ןּוא ,לֵאָרְׂשִי טְכעֶנְק ןייז ןעֶּפְלאָהעֶג טאָה
 טעֶרעֶנ טאָה רֶע איז יֹוזַא :טייקְניִצְרעֶהְמְראַּב עֶנייֵז ןָא 5

 ףיֹוא ןעֶמאָז ןייַז ּוצ דְנּוא םֶהָרְבַא ּוצ ,תֹובָא עֶרעֶזְנּוא וצ
 :ביִּבָע = |

 ,םיִׁשָדֲח אייֵרְד ןעֶנעֶק ןעֶּביִלְּבעֶג רֶהיֵא טיִמ זיִא םָיְרִמ דְנּוא 6
 :זיוה רֶהיֵא ּוצ טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה דְנּוא

 לאָז איִז ּוַא טְליִּפְרעֶד טייֵצ איִד זיִא עַבְׁשיִלֶא ּוצ דְנּוא 7
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 88 עֶרְהיֵא דְנּוא :ןְהּוז ַא ןעֶנּואְועֶב טאָה איִז דְנּוא .,ןעֶניוִועֶג

 טאָה ראַה רעֶד זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה םיִבֹורְק דְנּוא םיִנֵכְׁש
 טיִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןּוָהְמעֶנ דָסֶח םיֹורְג םֶהיֵא טיִמ
 89 באָמ ןעֶטְכַא םיִא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא :טייֵרְפעֶנ רֶהיֵא
 אייֵז ןעֶּבאָה ,ןייַז ּוצ לַמ דְניֵק סאָד ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז זַא

 :רעֶטאָפ ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ְּךאָנ ,הָוְרַכְז ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא
 60 טיִנ ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רעֶטּומ עֶנייַז רעֶּבָא
 61 אייֵז דְנּוא :ןָנָחֹוי ןעֶרעֶו ןעֶפּורעֶג לאָז רֶע טְרֶעייֵנ ,יֹוזַא

 עֶנייד ןעֶׁשיִִוְצ טיִנ רעֶנייֵק ויִא םֶע ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 69 אייֵז דְנּוא :ןעֶמאָנ םעֶזיִד אייֵּב ןעֶפּורעֶנ זיִא סאוָו םיִבֹורְק
 רֶע ןעֶמאָנ ַא ראַפ סאו רעֶטאָפ ןייַז ּוצ טְקְניוִועֶג ןעֶּבאָה
 03 יִּבייֵרְׁש ַא טְנְנאַלְרעֶפ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא ליוז
 דְנּוא ;ןָנָחֹוי זיִא ןעֶמאָנ ןייַז ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה דְנּוא ,לעֶפאָט
 64 דְנּוא ליֹומ ןייַז דְנּוא :טְרעֶדְנואווְרעֶפ עֶלַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 רֶע דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶגְפיֹוא ְּךייֵלְנ ןעֶנעֶז בְנּוצ עֶנייֵז
 68 זיִא טְכְרּופ ַא דְנּוא :טְּביֹולעֶג טאָנ טאָה דְנּוא טעֶרעֶנ טאָה
 ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶזיִד עֶלַא דְנּוא ;םיִנֵכְׁש עֶלַא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג
 ;הָדּוהְו ןּופ גְריִּבעֶנ ןעֶצְנאַג םעֶד ויִא ןעֶראָוְועֶג טְלְהעֶצְרעֶד
 66 ּוצ ְּךיִז םִע ןעֶּבאָה טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא דְנּוא
 םאָד טעווֶו דְניֵק ַא ראַפ סאו ,טְגאָזעֶג דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ץְראַה
 -עֶנ םֶהיִא טיִמ זיִא ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד ןיִראוָו  ןייז
 67 ןעֶזעוֶועֶג טְליִּפְרעֶד זיִא הָיְרַכְז רעֶטאָפ ןייַז דְנּוא :ןעֶזעוֶו
 :םְגאָזעֶג תֹואּובְנ טאָה דְנּוא ,שָדּוקַה ַחּור םעֶד טיִמ

 68 ןיִראָָו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג רעֶד ראַה רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג
 ראַפ טְקְריוִועֶג גְנּוזעֶלְסיֹוא טאָה דְנּוא טְכּוזעֶּב טאָה רֶע
 69 ןְראָה ַא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא םִנּוא טאָה דְנּוא ;קְלאָפ ןייַז
 70 יֹוזַא :דוָד טְכעֶנְק ןייַז ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא גְנּוטעֶר ןּופ
 עֶניִלייֵה עֶנייֵז ןּופ ליֹומ םעֶד ְּךְרּוד טעֶרעֶנ טאָה רֶע איוו

 71 ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןָא גיִּבִע ןּופ םיִאיִבְנ
 סאוָו עֶלַא ןּופ דְנאַה איִד ןּופ דְנּוא ,דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא ןּופ
 72 עֶרעֶזְנּוא טיִמ דָסֶח ןּוהְט לאָז רֶע זַא ;דְנייַפ םֶנּוא ןעֶּבאָה
 78 איִד ;תיִרְּב ןעֶניִלייֵה ןייַז ןעֶקְנעֶרעֶב לאָז דְנּוא ,תֹובָא
 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה רֶע סאו הָעּובְׁש
 74 טעֶטעֶרעֶג ןעֶלאָז ריִמ זַא ןעֶּבעֶג םֶנּוא לאָז רֶע זַא :םֶהָרְבַא
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 ןעֶלאָז דְנּוא ,דְנייַפ עֶרעֶזְנּוא ןופ דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו

 -כעֶרעֶג דֶנּוא טייקְניִלייַה ןיִא :טְכְרּופ ןְהֶא ןעֶניִד םֶהיֵא 8
 טְסעֶו ,דְניִק אּוד דְנּוא :געֶמ עֶלַא םֶהיֵא ראָפ טייֵקְניִמ 6

 ןיִראָו ,ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ איִבְנ ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג
 ;ןעֶטייֵרעֶּב ּוצ געוֶו ןייַז ראַה םעֶד ראָפ ןעֶהעֶג טְסעוֶו אּוד

 ןיִא ,קְלאָפ ןייַז ּוצ גְנּוטעֶר ןּופ סיִנְטְנעֶקְרעֶד ןעֶּבעֶג ּופ 7
 -ִמעֶראַּב איִד ְּךְרּוד :דֶניִז עֶרֶעייֵז ןּופ גְנּוּבעֶגְרעֶפ איֵד 8

 גְנאַנְפיֹוא רעֶד םעז ןיִא ,טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ טייקְגיִצְרעֶה
 םאָו איד ןעֶטְכייֵל ּוצ :טְכּוועֶּב סְנּוא טאָה ְּךיֹוה רעֶד ןּופ 9

 ,טיֹוט ןּופ ןעֶטאָׁש םיִא דְנּוא רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶציִז
 ,םֹולָׁש ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא סיִפ עֶרעֶזְנּוא ןעֶרְהיִפ ּוצ

 טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶסְקאוַועֶג טאָה דְניִק םאָד דְנּוא 0
 ּוצ ויִּב רָּבְרִמ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע דְנּוא ,טְסייֵג םיִא
 :לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו גאָט םעֶד

 ב לעטיפאק
 זיִא טאָּבעֶנ ַא סאָד ,געֶמ עֶנעֶי ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא םֶע דְנּוא 1

 עֶצְנאַג איִד זַא םּוטְסּוניֹוא רֶסייֵק םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹוא
 ויִא בָנּוּבייֵרְׁשְנייֵא עֶזיִד :ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא לאָז טְלעוֶ 2

 רעֶנְרעֶבוג ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֹונירּוק ןעֶו ,ןעֶהעֶׁשעֶג טְׁשְרֶעּוצ
 ּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז עֶלַא דְנּוא :אָיְרּוס ןּופ 8
 ףֵסֹוי דְנּוא :טאָטְׁש עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז ּוצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶרעוֶו 4

 הָדּוהְו ןייק תֶרֶצְנ טאָטְׁש רעֶד ןּופ ליִלָג ןּופ ןעֶנְנאַגעֶג זיִא
 לייוו ,םֶחָל-תיֵּב ןעֶפּורעֶנ זיִא סאָו ,רדָד ןּופ טאָטְׁש ַא ּוצ
 ;רוָד ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד דְנּוא זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע

 -ךעֶפ עֶנייֵז םִיָרִמ טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא לאָז רֶע זַא 5
 אייז לייוַו דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג תֶרֶּבּועְמ זיִא איִז דְנּוא ,עֶטְסאַנְק 6

 -עֶנ טְליִפְרעֶד געֶט עֶרֶהיִא ןעֶנעֶז ,ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶז
 רֶהיֵא ןעֶניוִועֶג טאָה איִז דְנּוא :ןעֶניוִועֶג לאָז איִז זַא ןעֶראָו 7

 טְלעֶקיוִועֶגְנייֵא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןְהּוז ןעֶנעֶריֹוּבעֶנטְׁשְרֶע

 ּביֹולְׁש ַא ןיִא טְגעֶלעֶגְנייַרַא םֶהיִא טאָה דנּוא ,ןעֶלְדְניוו ןיִא
 :זיֹוהְטְסאַנ םעֶד ןיִא טְרָא ןייק ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא םִע ןיראוָו

 עֶניִּבְלעֶזיִד ןיִא רעֶכּוטְסאַּפ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 8
 דְנּוא ,רֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא טְגיִטְכעֶנעֶג ןעֶּבאָה סאוָו ,דְנעֶגעֶ

 ְךָאְלַמ ַא דְנּוא :טְכאַנ אייֵּב עֶדאַטְס עֶרייֵז טיִהעֶג ןעֶּבאָה 9
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 -ְךעֶה איִד דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז אייֵּב זיִא ראַה םעֶד ןּופ
 אייז דְנּוא ,טְנייֵׁשעֶג אייֵז םורַא טאָה ראַה םעֶד ןּופ טייקְכיִל

 ּוצ טאָה ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא :ןעֶטְכְראָפעֶג רֶהעֶז ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ַא ְךייַא גְנעֶרְּב ָּךיִא ןיִראָו ,טיִנ ָּךייַא טְכְראָפ ,טְגאָזעֶג אייֵז
 עֶלַא ּוצ ןייַז טעוֶו סאו ,הָחְמִׂש עֶסיֹורְנ ןּופ הֶבֹוט הָרּנׂשִּב
 ןעֶראועֶנ ןעֶריֹוּבעֶג ְּךייֵא ּוצ זיִא טְנייַה ןיִראָה :רעֶקְלעֶפ
 ראַה רעֶד זיִא רעֶכְלעֶו ,דוָד ןּופ טאָמְׁש רעֶד ןיִא רעֶמעֶר ַא
 טעוֶו רֶהיֵא ןעֶכייֵצ ַא ןייַז ְּךייֵא טעוֶו סאָד דְנּוא :ַחיִׁשָמ

 םִע דְנּוא ןעֶלְדְניוִו ןיִא טְלעֶקיוועֶגְנייֵא דְניֵק םאָד ןעֶניִפעֶג
 ְךָאְלַמ םעֶד טיִמ ויִא גְניִלְציִלְּפ דְנּוא :עֶטיִראָק ַא ןיִא טְניֵל
 טְּביֹולעֶג ןעֶּבאָה סאוָו ,לעֶמיִה ןּופ ראַׁש עֶסיֹורְג ַא ןעֶזעוֶועֶג
 :טְגאָזעֶג דְנּוא טאָג

 רעֶד ףיֹוא ןעֶדיִרְפ דְנּוא ;ָךיֹוה רעֶד ןיִא טאָג ּוצ עֶרֶהֶע
 : "ןעֶליוִו רעֶמּוּנ ַא ןעֶׁשְנעֶמ איד ןעֶשיוִוְצ ,רֶרֶע

 אייֵז ןּופ ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ איִד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דִנּוא

 רעֶכּוטְסאַּפ איִד ןעֶּבאָה ,ןייַרַא לעֶמיִה ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגקעוֶוַא
 ןעֶהעֶג טְציִא ריִמ ןעֶזאָל ,טְגאָזעֶג ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא
 ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאָ ְּךאַז עֶזיִד ןעֶהעֶז דְנּוא ,םֶחָל"תיִּב ןייק
 רֶנּוא :ןּוהְטעֶנ ןעֶסיװ ּוצ םֶנּוא טאָה ראַה רעֶד עֶכֶלעוֶו

 ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא גידְנעֶלייֵא ןעֶגעֶד אייֵז
 :עֶטיִראָק ַא ןיִא גיִדְנעֶגיִל דְניֵק םאָד דְנּוא ףֵסֹוי דְנּוא םִיְרָמ
 טְנאַקעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו דְנּוא
 -עוו ןעֶראועֶג טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ זיִא סאו ְּךאַז איִד טְכאַמעֶנ
 טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה םאִח עֶלַא דְנּוא :דְניֵק םעֶזיִד ןעֶנ
 איִד םאִו ןעֶכאַז איִד רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ָּךיִז ןעֶּבאָה
 טאָה םִיְרִמ רעֶּבָא :טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה רעֶכּוטְסאַּפ
 טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג טְכַא ןיִא ןעֶבאַז עֶניִזאָד איד עֶלַא
 -סאפ איד דְנּוא :ץְראַה רֶהיֵא ןיִא טְכאַרְמעֶג רניִּביִאְרעֶד

 דְנּוא טְקְנאַדעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ןעֶנעֶז רעֶכּוט

 טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סא ןעֶכאַז עֶלַא ראַפ טאָג טְּביֹולעֶ
 :ןעֶראָוְועֶג טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ זיִא םִע אידד יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג רַנּוא

 לַמ םֶהיֵא ןעֶראוָועֶג טְּליִפְרעֶד ןעֶנעֶז גאָט טֶכַא ןעוֶו דֶנּזַא

 זיִא סאו ,ַעּוׁשֵי ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶמאָנ ַא םֶהיֵא ןעֶמ טאָה ,ןייַז ּוצ

 ןעֶּבעֶנעֶג טאָה ָּךָאְלַמ רעֶד םאְו ןעֶמאָנ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג
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 ;ּבייֵל םיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַשעֶג זיִא רֶע רעֶדייֵא

 טְליִפְרעֶד ןעֶנעֶז גָנּוניִנייֵר עֶרְהיִא ןּופ געֶט איד ןעֶו דְנּוא 2
 -עֶנְפיֹורַא םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ,הָׁשֹמ תַרֹוּת ְּךאָנ ןעֶראועֶג
 ראַה םעֶד ראָפ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק טְכאַרְּב

 הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא :ןעֶלעֶטְׁש 8
 -םְרעֶטּומ םעֶד טְנעֶפֶע םאוָו רָכָז רעֶכיִלְטיִא זַא ,ראַה םעֶד ןּופ

 אייז זַא דְנּוא :ראַה םּוצ :יִלייֵַה ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג לאָז ּבייֵל 4
 ןיִא טְגאָזעֶג זיִא םִע איו יֹוזַא ןֶּבְרִק א ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶלאָז
 רעֶדָא ,ןעֶּביֹוט לעֶטְרּוט רָאָּפ ַא ,ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת רעֶד
 :ןעֶּביֹוט עֶנְנּוי אייוַוְצ

 טאָה סאו ,םִיָלְׁשֹּורְי ןיִא ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע ,העָז דְנּוא 8

 טְכעֶרעֶג ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןאַמ רעֶזיִד דְנּוא ,ןֹועְמִׁש ןעֶמייֵהעֶג
 ןּופ הָמָחְנ רעֶד ףיֹוא טְראוַועֶג טאָה רֶע רֶנּוא םּורְפ דְנּוא
 :םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי

 ַחּור םעֶד ְּךְרּוד ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפטְנַא םֶהיֵא זיִא סֶע דְנּוא 6
 טאָה רֶע רעֶדייֵא טיֹוט םעֶד ןעֶהעֶז טיִנ טעוֶו רֶע זַא ,ׁשֶדֹוקַה

 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא :ראַה םעֶד ןּופ ַחיִׁשָמ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג 7
 איד ןעוֶו דְנּוא ;ןייֵרַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא טְסייֵג םעֶד ְָךְרּוד
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא דְניק סאָד ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְלֶע

 םטאָה יֹוזַא :הָרֹוּת רעֶד ןּופ גָהְנִמ םעֶד ְּךאָנ ןּוהְמ סֶהיֵא טיִמ 8

 -עֶנ טאָג טאָה דְנּוא ;ןעֶמּונעֶג םעֶרָא עֶנייַז ןיֵא םֶהיֵא רֶע
 :טְגאָזעֶג דְנּוא טְּביֹול

 יִרְּפ ןיִא ,ראַה ,טְכעֶנְק ןייֵד קעוֶוַא אּוד טְסְקיִׁש דְנּוצַא,- 9
 -עֶנ ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִראָו :טְראָ ןייד ָּךאָנ ןעֶד 0
 ראַפ טייֵרְּבעֶנְנָא טְסאָה אּוד סאָָו :הָעּוׁשִי עֶנְייִד ןעֶהעֶזו 1
 ,רעֶקְלעֶפ איד ןעֶטְכייֵלְרעֶד ּוצ טְכיֵל ַא :רעֶקְלעֶפ עֶלַא 2

 ;ילֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייד ןּופ טייקְכיִלְרעֶה איִד דְנּוא
 ִנֹואוְוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז דְנּוא 8

 -עֶנ טעֶרעֶנ םֶהיֵא ןּופ ןעֶנעֶז םאָו ןעֶּכאַז איד רעֶּביִא טְרעֶד
 טאָה דְנּוא טְׁשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה ןֹועְמִׁש דְנּוא :ןעֶראָו 4

 םּוצ טְצעֶזעֶג זיִא רֶע העְז ,רעֶמּומ עֶנייֵז םִיְרִמ ּוצ טְנאָזעֶג
 ַא ּוצ דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןיִא עֶליִפ ןּופ ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא דְנּוא לאַפ

 ָךֶרּוד דְנּוא :ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּפְׁשרעֶדיִו טעוֶו סאו ןעֶכייֵצ 9
 איד זַא ,ןעֶהעֶנְבְרּוד דְרעוֶוְׁש ַא טעוֶו עֶלעֶז עֶנעֶגייֵא עֶנייד
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 :ןעֶרעֶו טְקעֶלַּפטְנַא ןעֶלאָז רעֶצְרעֶה עֶליִפ ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג
 36 רעֶטְכאָט איִד הָנֵח ,הָאיִבְנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָד דְנּוא
 -עֶנ טֶלַא רֶהעֶז ןיֹוׁש זיִא איִז ;רֶׁשֲא טֶבֵׁש ןּופ ,לֵאּונּפ ןּופ
 ןּופ רֶהאָי ןעֶּביִז ןאַמ ַא טיִמ טְּבעֶלעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶזעֶו
 87 הָנָמְלַא עֶנייֵא ןעֶזעֶוֶועֶג זיִא איִז דְנּוא :טְפאַׁשיֹורְפִנְנּוי עֶרְהיֵא

 טְזאָלעֶנְּפָא טיִנ טאָה עֶכְלעוֶו ,רֶהאָי גיִצְכַא דְנּוא ריִפ ןעֶגעֶק
 דְנּוא ןעֶטְסאַפ טימ טְניִדעֶג טאָה טְרֶעייֵנ ׁשָדְקִּמַה תיֵּב ןּופ
 38 הָעָׁש רעֶניִּבְלעֶז רעֶד ּוצ דְנּוא :טְכאַנ דְנּוא גאָט טעֶּבעֶנ
 ,טאָב ראַה םעֶד טְּביֹולעֶג טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶב איִז זיִא
 טְראוַועֶנ ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא ּוצ טעֶרעֶנ םֶהיֵא ןּופ טאָה דְנּוא
 89 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :םִיַלָׁשֹורְי ןּופ גְנּוועֶלְסיֹוא איִד ףיֹוא
 ןעֶּבאָה ,ראַה םעֶד ןּופ הָרֹוּת רעֶד ְּךאָנ טְליִפְרעֶד םעֶלַא

 טאָטְׁש עֶנעֶגייֵא עֶרייֵז ּוצ ליִלְג ןייק טְרְהעֶקעֶגְמּזא ְּךיִז אייֵז
 :תֶרֶצְנ
 40 קְראַטְׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶסְקאוַועֶג טאָה דְניִק סאָד דְנּוא
 זיִא טאָג ןּופ דאָנְג איִד דְנּוא ,הָמְכָח טיִמ טְָליִפְרעֶד דְנּוא
 :ןעֶזעֶועֶג םֶהיֵא ףיֹוא
 41 ןייק ןעֶגְנאַגעֶג רֶהאָי עֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵז דְנּוא
 42 רֶהאָי ףְלעוֶוְצ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :חַסֶּפַה גַח םּוצ םִיַלָׁשּורְי

 םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶראוָועֶג טֶּלַא
 43 ןעֶנעֶז געֶט איֵד ןעוֶו דְנּוא :בֹוט םֹוי ןּופ גָהְנִמ םעֶד ָּךאָנ

 דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְמּוא ָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶראוָועֶג טְגיִדְנֶעעֶנ
 דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג קיִרּוצ זיִא ַעּוׁשֵי דְניִק סאָד
 44 ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא :טְסּואוְועֶנ טיִנ סֶע ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלִע עֶנייַז
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םיִחָרֹוא איִד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא רֶע זַא טְכאַדעֶנ

 ןעֶׁשיִוְצ טְכּוזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,עֶדייַר גאָּמ ַא ןעֶגְנאַגעֶג
 45 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :עֶטְנאַקעֶּב דְנּוא םיִבֹרְק עֶרֶעייֵז

 ִיַלָׁשּורְי ןייק טְרְהעֶקעֶגְמּוא אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶנּופעֶג טיִנ םֶהיֵא
 46 ְּךאָנ ןעֶהעֶׁשעֶג ויִא םֶע דֶנּוא :טְכּוזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דנֹּזַא
 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶניִפעֶב םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה געֶט אייֵרְד
 ךיֹוא אייֵז טאָה רֶע ּואוְו ,רעֶרְהעֶל איִד ןעֶׁשיוִוְצ גיִדְנעֶציִז
 47 םאָו עֶלַא דְנּוא :טְנעֶרְפעֶנ אייֵז טאָה דְנּוא ,טְרעֶהעֶנּוצ
 -ךעֶפ ןייַז רעֶּביִא טְניֹוטְשרֶע ןעֶנעֶז טְרעֶהעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 48 םֶריֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :תֹובּושת עֶנייֵז דְנּוא דְנאַטְׁש
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 רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא ,טְרעֶדְנּואוָועֶג ְּךיִז אייז ןעֶּבאָה ןעֶהעֶזעֶג
 םֶנּוא אּוד טְסאָה םּוראְז ,דְניֵק ןייֵמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 טיִמ ךיד ןעֶּבאָה ְּךיִא דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵד ,העָז + ןּוהְטעֶנ םאָד

 םּוראָז ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא :טְכּוזעֶג גְראָז 9
 ןייַז זּומ ְּךיִא זַא טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו ?טְכּוזעֶג ְּךיִמ רֶהיֵא טאָה

 -ךעֶפ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ זיֹוה םיִא 0
 דְנּוא :טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע סאוָו טְראָו סאָד ןעֶנאַטְׁש 1

 ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא אייֵז טיִמ זיִא רֶע
 עֶנייֵז דְנּוא .ןעֶזעוֶועֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא אייֵז ּוצ זיִא דְנּוא ,תֶרֶצְנ
 רְהיֵא ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב רעֶטְרעוֶו עֶזיִד עֶלַא טאָה רעֶטּומ
 :ץְראַה

 .רעֶמְלֶע ןיִא דְנּוא הָמְכָח ןיִא ןעֶסְקאוַועֶג זיִא ַעּוׁשְי דְנּוא 2
 :ןעֶשְנעֶמ דְנּוא טאָנ טיִמ דאָנְג ןיִא דְנּוא

 ב לעטיפאק
 םעֶד ןּופ גְנּוריִנעֶר רעֶד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְנעֶצְפּופ םיִא דְנּוא 1

 -ּוג ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֹוטְליִּפ םֹויִטְנֶּפ ןעוֶו ,םֹויִרעֶביִט רעֶסייֵק
 ןּופ םיִכְראַרְטעֶמ רעֶד םֹודְרּוה דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶנְרעֶּב
 ןּופ םיִכְראַרְטעֶמ רעֶד םֹוּפיִליִפ רעֶדּורְּב ןייַז דְנּוא ,ליִלָנ
 םָאיִנאַמּול דֶנּוא ,אָנּוכאַרְמ דְנּוא אָיְרּוטיִא ןּופ דְנעֶנעֶג איִד
 אָפָיַק דְנּוא ןְנֶח ןעֶו ;אְנעֶליִּבַא ןּופ םיִכָראַרְטעֶט רעֶד 2

 ןּופ טְראָָו סאָד זיִא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 רעֶד ןיִא ,הָיְרַכְז ןּופ ןְהּוז םעֶד ןָנָחֹוי ּוצ ןעֶמּוקעֶג טאָג

 ןּופ דְנעֶנעֶג עֶצְנאַג איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא :רָּבְדִמ 2
 רּוצ הָבּוׁשְּת ןּופ הָליִבְט איד טְגיִדעֶרְּפעֶג טאָה דִנּוא ,ןֵדְרָי

 ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש סֶע איו יֹוזַא ;דְניִז ןּופ גְנּוּבעֶגְרעֶפ 4
 (,'ד 'ג'מ) ,ציִבָנַה הָיֲעַׁשי ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןּופ רָּפֵס םעֶד ןיִא

 טְכאַמ ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא םיֹוא טְפּור סאוָו םעֶד ןּופ לֹוק ַא;
 עֶנייֵז ְּךייֵלְנ טְכאַמ ראַה םעֶד ןּופ נעֶו םעֶד גיִטְראַפ

 ,ןעֶרעֶז טְליִפעֶגְסיֹוא לאָז לאָהְ םעֶביִלְטיִא :ןעֶנעֶטְש 8
 טְניִרְדיִנְרעֶד ןעֶלאָז ְּךייֵה דְנּוא בְראַּב רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא
 ;ןעֶרעֶֶו ְּךייֵלְג לאָז געוֶו רעֶמיִרְק רעֶד דִנּוא ,ןעֶרעוֶו

 *:טאָב ןּופ הָעּוׁשִי איִד ןעֶהעֶז לאָז ׁשייֵלְפ םעֶלַא דנּוא 6
 -עֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז סאוָו טייֵל איִד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7

 גְנּוצאֶרְּפִש .ןעֶרעוֶו ּוצ טְלֵבֹומעֶג םֶהיֵא אייֵּב יִדַּכ ןעֶנְנאַג
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 טְלאָז רֶהיִא זַא טְנְראָועֶג ְּךייַא טאָה רעוֶו ,ןעֶגְנאַלְׁש ןּופ
 8 טְגְנעֶרְּב םּורְד ?ןְראָצ ןעֶגיִדְנעֶמּוק םעֶד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא
 -ָנייֵא ְּךיִז ןָא טיִנ טְּבייֵה דְנּוא ;הָבּוׁשִּת ןּופ גיִדְריוז טְכּורְפ
 ןיִראָו ;רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ראַפ םֶהָרְבִא ןעֶּבאָה ריִמ ,ןעֶדעֶרּוצ
 -עֶטְׁשְפיֹוא רעֶנייֵטְׁש עֶזיִד ןּופ ןעֶק טאָג זַא ;ְךייֵא גאָז ָּךיִא
 9 אייֵּב ןיֹוׁש טְגיֵל קאַה איִד דְנּוא :םֶהָרְבַא ּוצ רעֶדְניִק ןעֶל
 סאו םיֹוּב רעֶכיִלְטיִא םּורְד ;רעֶמייֵּב איד ןּופ לעֶצְראוָו רעֶד

 ןיִא דְנּוא ,ןעֶטיִנְׁשעֶגְּפָא טעוֶו טְכּורְפ עֶטּוג טיִנ טְגְנעֶרְּב
 10 םֶהיֵא ןעֶּבאָה טייל איִד דְנּוא :ןעֶפְראועֶגְנייַרַא רֶעייֵפ םעֶד
 11 דָנּוא ?ןּוהְמ ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז סאָו ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶנ
 רעֶד ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶב טאָה רֶע
 טאָה סאוָו םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג רֶע זאָל קער אייוֵוְצ טאָה סאו
 סאָד רֶע זאָל זייַּפְׁש טאָה םאָו רעֶד דְנּוא ;טיִנ םעֶנייֵק
 19 דעֶנ ןעֶמּוקעֶג םיִמְכֹומ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז םִע דֶנּוא :ןּוהְמ עֶּבְלעֶז
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ּוצ םֶלֵבֹוט
 18 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז םאָו ,רעֶרְהעֶל
 :םֶמיִטְׁשעֶּב ָךייֵא זיִא סֶע איוז רֶהעְמ טיִנ טְרעֶדְראָפ ,טְגאָזעֶב
 14 דִנּוא טְגעֶרְפעֶנ ְךיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶטאַדְלאָס איִד דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא ?ןּוהְמ ריִמ ןעֶלאָז סאו ,ריִמ דְנּוא ,טְגאָזעֶג
 דְנּוא ,טְלאַועֶנ ןייק טיִנ םעֶנייֵק םּוהְמ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ
 ןעֶדיִרְפּוצ טייַז דְנּוא ,טייֵהְרעֶׁשְלאַפ טיִנ םעֶנייֵק טְנאָלְקְרעֶפ
 :תֹוריִכְש עֶרֶעייֵַא טיִמ

 12 ןעֶּבאָה עֶלַא דְנּוא ,טְראוַועֶג טאָה קְלאָפ םאָד לייוו דְנּוא
 זיִא רֶע ּביֹוא ןֶנָחֹוי ןעֶגעוֶו רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵז ןיִא טְכאַדעֶג
 16 עֶלַא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ ןֶנֲחֹוי טאָה .ַחיִׁשָמ רעֶד
 ַא טְמּוק םִע רעֶּבָא ,רעֶסאַוַו טיִמ ָּךייֵא לֵבֹוט ָךיִא טְנאָזעֶגי
 -ּוצְפיֹוא טְרעוֶו טיִנ ןיִּב ְּךיִא םאָוָו ;ָךיִא איו רעֶרעֶקְראַטְׁש
 ןְלֵבֹוט ָּךייֵא טעוֶו רֶע .ְךיִׁש עֶנייֵז ןּופ לעֶריִנְׁש םאָד ןעֶדְניִּב
 17 -ָפְראַו איִד דְנּוא ;רֶעייֵפ טיִמ דְנּוא ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ
 -ּוצְסיֹוא טּונ רֶעייֵש עֶנייֵז םּוא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא זיִא לעֶפיֹוש

 עֶנייֵז ןיִא ןעֶלְמאַזְנייא ןְראָק םאָד טעֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶגיִנייֵר
 ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ רֶע םעֶװ יֹורְטְׁש סאָד רעֶּבָא רעֶלְכייֵּפְׁש
 ;רֶעייַפ םעֶנעֶׁשאֶלְרעֶפְנּוא טיִמ

 18 ְטאָה דְנּוא טְנְראוָועֶג רֶע טאָה ןעֶכאַז עֶרעֶדְנֶא עֶליִּפ ןעֶנעזֶו
- 
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 -ִטעֶט רעֶד םֹודְרֹוה רעֶּבָא :טְניִדעֶרְּפעֶנ קְלאַפ סאָד ּוצ 9

 ,אָידֹורֹוה ןעֶנעֶו ןעֶראוָועֶג טְלעֶדאָטעֶג זיִא רֶע ןעֶו ,םיִכְראַר
 םעֶלַא ןעֶנעוֶו דְנּוא ,םֹוּפיִליִפ רעֶדּורְּב ןייַז ןּופ ּבייו םאֶד

 ְךיֹוא סאָד רֶע טאָה :ןּוהְטעֶנ טאָה םֹודְרֹוה סאוָו ןעֶטְכעֶלְׁש 0

 ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייַא ןְנָחֹוי טאָה רֶע זַא ,טְצעֶזעֶגּוצ םעֶלַא רעֶּביִא
 :םיִנְגְנעֶפעֶג םיִא

 טְלָבֹוטעֶנ ןעֶנעֶז טייֵל עֶלַא ןעֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְלָבֹוטעֶג ְּךיֹוא ַעּוׁשִי זיִא ,ןעֶראוָועֶג
 :טְכאַמעֶנְפיֹוא לעֶמיִה רעֶד ְּךיִז טאָה ,ןעֶמעֶּבעֶג טאָה רֶע

 ןיִא ןעֶמּוקעֶגְפּורַא םֶהיֵא ףיֹוא זיִא ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד דְנּוא 2
 ןּופ זיִא לֹוק ַא דְנּוא ,ּביֹוט ַא איו ,טְלאַטְׁשעֶג רעֶכיֵלְּבייֵל
 ,ןְהּוז רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ טְסיִּב אּוד ,ןעֶועוֶועֶג לעֶמיִה םעֶד

 :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ןייֵמ זיִא ריד ןיִא
 :יִסייֵרְד ןעֶנעֶק ןייַז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טְסְּבְלעֶז טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 3

 -עֶנ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ איװ ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא ,טֶלַא רֶהאָי
 ןְהּוז רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םאוָו ,ףֵסֹוי ןּופ ןְהּוז רעֶד ,ןעֶטְלאַה

 ןְהּוז ,יִּכְלַמ ןּופ ןְהּוז ,יול ןּופ ןְהּוז ,תֶּתַמ ןּופ ןְהּוז :יֵלֵע ןּופ 4
 ,ץֹומָא ןּופ ןְהּוז ,הָיְתִּתַמ ןּופ ןְהּוז :םֵמֹוי ןּופ ןְהּוז ,יֵנֵי ןּופ 8

 ,תַחַמ ןּופ ןְהּוז :יִנֵנ ןּופ ןְהּוז ,יִלְסֶח ןּופ ןְהּוז ,םּוחַנ ןּופ ןְהוז 6
 ןּופ ןְהּוז ,ףסוי ןּופ ןְהּוז ,יִעְמִׁש ןּופ ןְהּוז ,הָיְתִּתַמ ןּופ ןְהּוז

 ,לֶבֶּבּורְז ןּופ ןְהּוז ,אָׁשיֵר ןּופ ןְהּוז ,ןְנָהֹוי ןּופ ןְהּוז :הָדֹוו 7

 ןּופ ןְהּוז ,יִּכְלַמ ןּופ ןְהּוז :ירַנ ןּופ ןְהּוז ,לֵאיִּתְלַאְׁש ןּופ ןְהּוז 8

 ןְהּוז :רַע ןּופ ןְהּוז ,םֶדָמְלַא ןּופ ןְהּוז ,םָמֹוק ןּופ ,ןְהּוז ,יִדַא 9
 ,תָּתַמ ןּופ ןְהּוז ,םירֹוי ןּופ ןְהּוז ,רֶזֶעיִלֶא ןּופ ןְהּוז ,יִסֹוי ןּופ

 ןּופ ןֶהּוז ,הָדּוהְי ןּופ ןְהּוז ,ןֹועְמִׁש ןּופ ןְהּוז :יול ןּופ ןְהּוו 0
 ןְהּוז ,אָיְלַמ ןּופ ןְהּוז :םיִקָיְלֶא ןּופ ןְחּוז ,םֶנֹוי ןּופ ןְהּוז ,ףֵסֹוי 1

 * דוָד ןּופ ןְהּוז ,ןֶתָנ ןּופ ןְהּוז ,אָתַּתַמ ןּופ ןְהּוז ,אָנֵמ ןּופ
 ,ןֹמְלַׂש ןּופ ןְהּוז ,זַעֹוּב ןּופ ןְהּוז ,דֵבֹוע ןּופ ןְהּוז ,יֵׁשי ןּופ ןְהּוזו 2
 ,םָרֲא ןּופ ןְהּוז ,בֶדֶניִמַע ןּופ ןְהּוו :ןֹוׁשְחַנ ןּופ ןֵהו 8
 ןְהּוז :הָדּוהְי ןּופ ןְהּוו ,ץֶרֶּפ ןּופ ןְהּוז ,ןֹורְצִח ןּופ ןֵהוז 4

 ןּופ ןְהּוז ,םֶהָרְבַא ןּופ ןְהּוו ,קָחֶצִי ןּופ ןְהּו ,בֹקֲעַי ןּופ
 ןּופ ןְהּוז ,ּוער ןּופ ןְהּוז ,גּורְׂש ןּופ ןְהּוז :רֹוחָנ ןּופ ןְהּוז ,ַחֵרְּת 5

 ןּופ ןְהּוז ,ןְניֵק ןּופ ןְהּוז ,חַלָׁש ןּופ ןְהּוז ,רָבֵע ןּופ ןְהּוז ,גָלֶּפ 6
 :ְּךֶמְל ןופ ןהוז ,ַחֹנ ןּופ ןהּוז ,םֵׁש ןּופ ןְהּו ,דֵׁשְכַּפְרַא
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 87 ןּופ ןְהּוז ,דֶרָי ןּופ ןְהּוז ,ָּךֹונֲח ןּופ ןְהּוז ,חַּלִׁשּותְמ ןּופ ןְהּוז

 38 ןְהּוז ,תֶׁש ןּופ ןְהּוז ,שֹונֶא ןּופ ןְהּוז :ןָנק ןּופ ןְהּוז ,לֵאָלַלַה
 :טאָנ ןּופ ןְהּוז ,םָדָא ןּופ

 ר לעטיפאק
 1 -וצ ְּךיִז טאָה ,ׁשֵרֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ טְליִפְרעֶד ַעּוׁשִי דְנּוא
 טְרְהיִפעֶג טְסייֵג םיִא זיִא דְנּוא ,ןַדרַי םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶגְקיִר
 2 טְפּורְּפעֶג זיִא רֶע דְנּוא :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶנ
 ןיִא דְנּוא ;געֶט גיִצְריִפ ןָטָׂש םעֶד אייֵּב ןעֶראָועֶג
 אייז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶג טיָנְראָג רֶע טאָה םּייַצ עֶנעֶי
 5 דְנּוא :ןעֶראָועֶג גיִרְנְנּוה רֶע ֹזיִא טֶניִדְנֶעעֶה ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ןְהּוז רעֶד טְזיִּב אזד ןעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןֶמָׂש רעֶד
 -עוֶו טיֹורְּב לאָז רֶע זַא ןייֵטְׁש ןעֶזיִד ּוצ לְהעֶפעֶּב ,טאָנ ןּופ
 4 טְהעֶטְׁש םִע טְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא : ןעֶר
 :ןייֵלַא טיֹורְּב ןּופ ןעֶּבעֶל טיִנ לאָז שְנעֶמ רעד זַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג
 5 -עֶנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא טְרְהיִפעֶנְפיֹורַא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא
 -ְנעֶגיֹוא ןייַא ןיִא טְלעוֶו רעֶד ןּופ עֶכייֵרְגיִנעֶק עֶלַא ןעֶדיוִו
 6 ליִח ָּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןֶטָׂש רעֶד דְנּוא :קיִלְּב
 ,טייֵקְכיִלְרעֶה עֶרייֵז דְנּוא טְכאַמ עֶצְנאַנ עֶזיִד ןעֶּבעֶנ ריִד
 וצ םִע ּביִנ ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ריִמ זיִא םִע ןיִראו
 7 ריִמ ראָפ ְּךיִד טְסעוֶו אּוד ןעוֶו םּורְד :ליװ ָּךיִא ןעֶמעוֶו
 8 טאָה ַעּוׁשַי דְנּוא :ןייַז ןייַד םעֶלַא סאָד טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶקיִּב
 -עֶנ טְהעֶטְׁש םֶע ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 ,טאָג ןייַד ראַה םעֶד ּוצ ןעֶקיִּב ָּךיִד טְסְלאָז אּוד ,ןעֶּביִרְׁש
 9 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶניִד אּוד טְסְלאָז ןייֵלַא םֶהיֵא דְנּוא
 ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק טֶרְהיִּפעֶג

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןּופ ץיֵּפְׁש רעֶד
 ריִה ןּופ ָּךיִד ףְראַוו ,טאָנ ןּופ ןְהּוו רעֶד טְסיִּב אּוד ןעוֶו
 10 טעוֶו רֶע זַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו :רעֶטְנּורַא
 ְךיִד ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ריִד ןעֶנעוֶו ןעֶלְהעֶּפעֶּב םיִכָאְלַמ עֶנייֵז
 11 זַא ,ןעֶגאָרְט דְנעֶה איד ףיֹוא ְּךיִד ןעֶלעֶֶו אייֵז דְנּוא :ןעֶטיִה
 19 דִנּוא :ןייֵטְׁש ַא ןָא ןעֶסיֹוטְׁשִנָא םּופ ןייַד טיִנ טְסְלאָז אּוד
 סֶע ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי
 :טאָג ןייַד ראה םעֶד ןעֶפיִרְּפ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג זיִא
 13 ,גְנּופיִרּפ עֶצְנאַה איד טְניִדְנֶעעֶנ טאָה ןְמֵׂש רעֶד ןעוֶו דְנּוא
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 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא טייֵצ ַא ףיֹוא םֶהיֵא ןּופ רֶע זיִא

 םעֶד ןּופ טְכאַמ רעֶד ןיִא טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא 4
 איד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םֵׁש ַא דְנּוא ;ליִלָנ ןייק טְסייֵג

 טְרְהעֶלעֶג טאָה רֶע דְנּוא :םֶהיֵא ןעֶנעוֶו דְנעֶגעֶגְמּוא עֶצְנאַג 8
 ;ןעֶזעוֶועֶג טְּביֹולעֶג עֶלַא ןּופ זיִא דְנּוא ,ןעֶלּוׁש עֶרֶעייֵז ןיִא

 -יֹוַצעֶנְפיֹוא זיִא רֶע ּואוְו ,תֶרֶצְנ ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 6
 םַא ןעֶגְנאַנעֶג גָהְנִמ ןייַז ָּךאָנ זיִא רֶע דְנּוא ;ןעֶראָועֶג ןעֶב
 ;ןעֶנייֵל ּוצ ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא דְנּוא ,ןייַרַא לּוׁש ןיִא תָּבַׁש

 .איִבָנַה הָיְעַׁשי ןּופ ָּךּוּב סאָד ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא 7
 -עֶנ רֶע טאָה ,טְכאַמעֶנְפיֹוא ְּךּוּב סאָד טאָה רֶע איו דְנּוא

 :ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םֶע ּואוְו טְרֶא םעֶד ןעֶניִפ
 טאָה רֶע לייוָו ,ריִמ ףיֹוא זיִא ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵג רעֶד,, 38

 ּוַצ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד עֶמְרֶא איִד ּוצ םּוא טְּבְלאַזעֶג ָּךיִמ
 עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד ּוצ טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ טאָה רֶע ןעֶניִדעֶרְּפ
 ּוצ גיִדְנעֶהעֶז עֶדְניִלְּב איִד דְנּוא ,ןעֶפּורּוצְסיֹוא גְנּואייַרְפעֶּב
 -יִדעֶרְּפ ּוצ ,ןעֶזאָל ּוצ אייֵרְפ עֶנעֶנאָלְׁשְרעֶצ איד ןעֶכאַמ

 (.יא אס היעשי) *:ראַה םעֶד ןּופ רֶהאָי עֶמְהעֶנעֶנְנָא םאָד ןעֶב 19
 םִע טאָה דֶנּוא טְלאָרעֶנְנעֶמאַזּוצ רֶפֵמ סאָד טאָה רֶע דְנּוא 0

 דְנּוא ;טְצעֶזעֶגְרעֶריִנַא ְּךיִז טאָה דְנּוא ןֶזַח םּוצ ןעֶּבעֶנעֶג
 רעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא ןּופ ןעֶניֹוא איִד

 -עֶבְנָא טאָה רֶע דְנּוא :טְקּוקעֶג םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה לּוש 1
 ןיִא טפיִרְׁש עֶזיִד זיִא טְנייַה ,ןעֶנאָז ּוצ אייֵז ּוצ ןעֶּביֹוה

 ףיֹוא ןעֶּבאָה עֶלַא דְנּוא :ןעֶראוָועֶג םִיּוקְמ ןעֶריֹוא עֶרייַא 2
 טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג םיִנְגייֵצ םֶהיֵא
 ליֹומ ןייַז ןּופ ןעֶנעֶז סאָו רעֶטְרעוֶו עֶניִדעֶגְג איִד רעֶּביִא
 טיִנ רֶע זיִא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא

 רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ףֵסֹוי ןּופ ןְהּוז רעֶד 3
 לייַה ,אֵפֹור ,ןעֶבאָז טְראָוְכיִרְּפְׁש םעֶזיִד ריִמ ּוצ םיוִועֶנ טעדֶו
 -עֶׁשעֶג זיִא םִע זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ;ןייֵלַא ְּךיִד

 ןעֶנייֵא ןייֵד ןיִא אָד ךיוא אּוהְט סאָד ,םּוחַנ-רַפְּכ ןיִא ןעֶה
 זַא ,ְךייַא ָךיִא גאָז תֶמֶאַּב ,טְגאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא :דְנאַל 4

 דְנּוא :דְנאַל ןעֶנייֵא ןייַז ןיִא ןעֶמּונעֶבְנָא טיִנ זיִא איִבָנ ןייֵק 8
 תֹונְמְלַא עֶליִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע ;ָךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב
 זיִא לעֶמיִה רעֶד ןעוֶו ,ּוהָיִלַא ןּופ געֶט איִד ןיִא לֵאָרְׂשִו ןיִא
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 ,םיִׁשָרָח סקעֶז רְנּוא רֶהאָי אייֵרְד ןעֶראוָועֶג ןעֶמאָלְׁשְרעֶפ
 :דְנאַל ןעֶצְנאַג םיִא תֹורקַי רעֶסיֹורְנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע ןעוֶו
 26 ןעֶראָועֶג טְקיִׁשעֶנ ּוהָיַלַא זיִא אייֵז ןּופ םעֶנייֵק ּוצ דִנּוא
 27 דָנּוא :הָנָמְלַא עֶנייֵא ּוצ ,ןֹודיִצ ןיִא תַפְרָצ ןייק רעֶמיֹוא
 טייֵצ רעֶד ּוצ לֵאָרְׂשִי ןיִא ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז עֶניִצעֶרְק עֶליִּפ
 טְגיִנייֵרעֶג זיִא אייֵז ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא ,איִבָנַה עֶׁשיִלָא ןּופ

 28 ןיִא ןעֶנעֶז עֶלַא דְנּוא :יִמָרֲא רעֶד ןֶמֲעַנ .רעֶסיֹוא ,ןעֶראָועֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,סֵעַּב טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טְליִּפְרעֶד לּוׁש רעֶד
 29 דְנּוא ,ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;טְרעֶהעֶנ סאָד
 -אָה דְנּוא ,ןעֶּביִרְמעֶגְסיֹורַא טאָטְׁש רעֶד םיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 ,בְראַּב םעֶד ןּופ ץיֵּפְׁש רעֶד ּוצ ויִּב טְרְהיִפעֶג םֶהיִא ןעֶּב
 זַא ןעֶראָועֶג טְֶעיֹוּבעֶג זיִא טאָמְׁש עֶרייֵז ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא
 30 דיוװְצ זיִא רֶע רעֶּבָא :ןעֶפְראוַוְרעֶטְנּורַא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז

 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְכְרּוד אייֵז ןעֶש
 31 טאָטְׁש ַא ,םּוהַנ"רֵפְּכ ןייֵק ןעֶמּוקעֶג רעֶטְנּורַא זיִא רֶע דְנּוא
 39 דָנּוא :תָּבַׁש םַא טְרְהעֶלעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ;ליִלָנ ןיִא

 -אְו ,עֶרהעֶל עֶנייֵז רעֶּביִא טְרעֶדְנּואווְרעֶפ ָךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 33 ןיִא זיִא םִע דְנּוא :טְכאַמ טיִמ ןעוֶועֶג זיִא טְראָו ןייַז ןיר
 ןּופ טְסייֵג ַא טאַהעֶנ טאָה םאָו ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג לּוׁש רעֶד
 ְךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,דֶׁש םעֶנייֵרְנּוא ןַא
 31 ?יִרְצָנַה ַעּוׁשִי ןּוהְט ּוצ ריִד טיִמ ריִמ ןעֶּבאָה סאָו :לֹוק
 ןעֶק ְּךיִא ?ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ םֶנּוא ןעֶמּוקעֶג אּוד טֶסיִּב
 3 ַעּוׁשִי דְנּוא :טאָג ןּופ רעֶניִלייֵה רעֶד ,טְסיִּב אּוד רע ְּךיִד

 ,טְמּוטְׁשְרעֶפ אייֵז ,טְגאָזעֶג דִנּוא ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה
 ןיִא םֶהיִא טאָה דֶׁש רעֶד דְנּוא .םֶהיֵא ןּופ םיֹורַא העָנ דְנּוא
 -עֶנְסיֹורַא םֶהיֵא ןּופ זיִא דְנּוא ,ןעֶּפְראוָועֶגְרעֶטְנּורַא ןעֶטיִמ
 36 ַא דְנּוא :ןּוהְמעֶג ןעֶדאָׁש ןייק םֶהיֵא טאָה דָנּוא ,ןעֶנְנאַג
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶלאַפעֶג עֶלַא אייֵז ףיֹוא זיִא קעֶרְׁש
 ראַפ סאָד זיִא סאָו ,טְנאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶג רעֶדְנאַנַא טיִמ
 -עֶנ טיִמ תֹוחּור עֶנייֵרְנּוא איִד טְלְהעֶפעֶּב רֶע זַא ,טְראָו ַא
 37 ַא דְנּוא ?םיֹורַא ןעֶמּוק אייֵז דְנּוא ,טְכאַמ טיִמ דְנּוא טְלאוַו
 דְנעֶנעֶג רעֶד ןיִא טְרָא ןעֶדעֶי ןיִא ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא זיִא םֵׁש
 :םֶהיֵא ןעֶנעוֶו
 38 זיִא רֶע דְנּוא ,לוש רעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא
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 ףעֶניוִוְׁש איִד דְנּוא .ןֹועְמִׁש ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייֵרַא
 דְנּוא ;רעֶּביִפ ןעֶצְרעֶמְׁש ַא טיִמ ןעֶנעֶלעֶג ויִא ןֹועְמִׁש ןּופ

 זיִא רֶע דְנּוא ;רֶהיֵא ןעֶנעֶז ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז 9
 -עֶנְנָא רעֶּביִפ םאָד טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְשעֶג רֶהיֵא רעֶּביִא

 ְךייֵלְג זיִא איִז דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ איִז טאָה םִע דִנּוא ןְעיִרְׁש
 .טְניִדעֶּב אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא

 סאָו איִד עֶלַא ,ןעֶגְנאַנעֶגְרעֶטְנּוא זיִא ןּוז איִד ןעוֶו דְנּוא 0
 ןעֶּבאָה גיִטְהעוֶו עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ טיִמ עֶקְנאַרְק טאַהעֶג ןעֶּבאָה
 -עֶג ןעֶדעֶי ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ּוצ אייֵז
 םיִדִׁש רֶנּוא :טְלייֵהעֶנ אייֵז טאָה דֵנּוא דְנעֶה איִד טְגעֶל
 -עֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא עֶליִפ ןּופ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז
 דְנּוא .טאָג ןּופ ןְהּוז רעֶד טְסיִּב אּוד ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁש
 טְזאָלעֶג טיִנ אייֵז טאָה דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא אייז טאָה רֶע
 רעֶד זיִא רֶע זַא טְסּואוְועֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶדעֶר
 :ַחיִׁשָמ

 ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא רֶע זיִא ,ןעֶראוָועֶג גאָט זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא 9
 טייֵּל איִד דְנּוא .טְרָא ןעֶטְסיוו ַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְכּוזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 טיִנ אייֵז ןּופ לאָז רֶע זַא ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 םּומ ָּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶהעֶנְקעוֶוַא 8

 עֶרעֶדְנַא ןיִא ךיֹוא טאָג ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק םאֶד ןעֶניִדעֶרְּפ
 רֶע דְנּוא :טְקיִשעֶגְסיֹוא ְּךיִא ןיִּב ראַפְרעֶד ןיִראָו ,טעֶטִש 4

 :ליִלָנ ןּופ ןעֶלּוׁש איִד ןיִא טְגיִרעֶרְּפעֶג טאָה
 ה לעטיפאק

 םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה טייֵל איִד ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1
 ,טאָג ןּופ טְראָו סאָד ןעֶרעֶה ןעֶלאָז אייֵז זַא טְגְנעֶרְדעֶג

 ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :רָסיֵנְנ םַי םייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶג רֶע זיִא 2
 איִד דְנּוא ;םִי םייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,ןעֶפיִש אייוִוְצ

 עֶרייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא אייֵז ןּופ ןעֶנעֶז רעֶׁשיִפ
 םעֶנייַא ןיא ןעֶנְנאַגעֶגְנייֵרַא זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶשאוועֶג ןעֶצעֶנ 8

 טאָה דְנּוא ,ןֹועְמִׁש ּוצ טְרעֶהעֶג טאָה סאָז ,ןעֶפיִׁש איִד ןּופ
 םעֶד ןּופ ןעֶראָפְקעוֶוַא לעֶסיִּבַא לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא
 -עֶנ טייֵל איד טאָה דְנּוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רֶע דְנּוא .דְנאַל

 טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :ףיִׁש םעֶד ןּופ טְרְהעֶל 4

 11 ןיב



 159 ה םאקול
 רעֶמייוֵו טְרְהאָפ ,ןֹועְמִׁש ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶדעֶר ּוצ
 :ןעֶגְנאַפּוצ ןעֶצעֶנ עֶרייֵא ּפּורַא טְזאָל דְנּוא םיִנעָפיִט רעֶד ןיִא
 5 טייֵּבְרַאעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,רעֶרְהעֶל ,טְנאָזעֶג טאָה ןֹועְמִׁש דְנּוא
 רעֶּבֶא ;ןעֶנְנאַפעֶג טיִנְראָג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְכאַנ עֶצְנאַג איִד
 6 איו דְנּוא :ןעֶזאָלּפּורַא ץענ איִד ָּךיִא לעֶז טְראָו ןייד ףיֹוא

 ְךַ ַא ןעֶגְנאַפעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןּוהְמעֶנ םאֶד ןעֶּבאָה אייֵז
 7 דְנּוא :ןעֶראוָועֶג ןעֶסיִרעֶצ זיִא ץעֶנ רֶעייֵז דְנּוא ;ׁשיִפ
 ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא םירֵּבַח עֶרייֵז ּוצ טְקְניוִועֶג ןעִּבאָה אייֵז
 ;ןעֶפְלעֶה אייֵז ןעֶלאָז דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ףיִש
 -נָא ןעֶפיִׁש עֶרייֵּב ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 8 דְנּוא :ןעֶקְניִז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז זיִּב ,טְליִפעֶג
 וצ ַעּושִי רֶע זיִא ,ןעֶהעֶזעֶג סאָד טאָה םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִש ןעוֶו

 קעוֶוַא העָנ ,ראַה ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶלאַפעֶג םיִּפ איִד

 9 םִע ןיִראָו :שְנעֶמ רעֶניִדְניִז ַא ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו ,ריִמ ןּופ
 םאו עֶלַא ףיֹוא דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא קעֶרְׁש ַא םֶהיֵא ףיֹוא זיִא
 אייז םאָָו ׁשיִפ איִד ןעֶנעוֶו ,ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז
 10 איִד ןֶנָחֹוי דְנּוא בֹקֲעַי יֹוזַא ְּךיֹוא דְנּוא :ןעֶבְנאַפעֶג ןעֶּבאָה
 ַעּוׁשִי דְנּוא ןֹועְמִׁש טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ,יֵדְבַז ןּופ ןְהיֵז
 ןָא דְנּוצַא ןּופ ,טיִנ ְּךיִד טְכְראָפ ןֹועְמִׁש ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 11 ַאיֵד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנְנאַפ ןעֶׁשְנעֶמ אּוד טְסעוֶו
 ,טְזאָלְרעֶפ םעֶלַא אייֵז ןעֶּבאָה ,טְכאַרְּבעֶנ דְנאַל םּוצ ןעֶפיִׁש

 :טְגְלאָפעֶגְבאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 12 עֶנייֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןעֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא
 טיִמ לּופ ןאַמ ַא ןעֶוזעוֶועֶג טְראָד זיִא ,טעֶטְׁש איִד ןּופ
 -עֶנ רֶע זיִא ,ןעֶהעֶזעֶג ַעּוׁשִי טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ;ץעֶרְק

 ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא ןעֶלאַפ
 אּוד טְסְנעֶק ,טְסְליִו אּוד ןעֶו ,ראַה טְנאָזעֶג דנּוא
 18 -עֶנְסיֹוא דְנאַה איד טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶכאַמ ןייֵר ָּךיִמ

 ְךיִא טְנאָזעֶג דְנּוא טְהיֵרעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טְקעֶרְטְש
 -ךעֶפ ץעֶרְק איִד םֶהיֵא ןעֶּבאָה ְךייֵלְנ .דְנּוא ,ןייֵר אייֵז ,ליִוו
 14 םאֶד לאָז רֶע זַא ,טְנאָזעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :טְזאָל
 םעֶד ראָפ ְּךיִד זייוו דְנּוא העָנ טְרֶעייֵנ ;ןעֶנאָז טיִנ םעֶנייֵק
 איו יֹוזַא גְנּוגיִנייֵר עֶנייֵד ראַפ ןָּבְרֶק ַא גְנעֶרְּב דְנּוא ,ןֵהֹּכ
 15 רעֶד דִנּוא :אייֵז ּוצ םיִנְנייֵצ ַא ראַפ ,ןעֶטאָּבעֶג טאָה הָׁשֹמ
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 ְךַס ַא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג רֶהעָמ ְּךאָנ זיִא םֶהיֵא ןעֶנעוֶז טְכיִרעֶּב
 ּוצ טְלייֵהעֶג דְנּוא ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז טייֵל

 -עֶנְקעוֶוַא זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶטייֵהְקְנאַרְק עֶרֶעייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו 6

 :ןעֶטעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ,ןייֵרַא רֶּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶנְנאַג
 רֶע איו ,געֶט עֶזיִד ןּופ םעֶנייֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רְנּוַא 7

 -עֶנ רעֶרְהעֶלְצעֶזעֶג דְנּוא םיִׁשּורְּפ ןעֶנעֶז ,טְרְהעֶלעֶג טאָה
 ליִלָנ ןּופ רעֶפְרעֶד עֶלַא ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאוְו ןעֶסעֶז
 ןּופ טְכאַמ איִד דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןּופ דְנּוא הָדּוהְי ןּופ דְנּוא

 םִע ,העז דְנּוא :ןעֶלייֵה ּוצ אייֵז ןעֶזעוֶועֶג זיִא ראַה םעֶד 8
 ַא ףיֹוא טְכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה סאָו ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶד
 אייֵז דְנּוא ,גיִכיִרְּבְטְכיִנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו ןאַמ ַא טעֶּב

 דְנּוא ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ןייֵרַא םֶהיֵא יֹוזַא איו טְכּוזעֶנ ןעֶּבאָה
 ןייק ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנעֶל ּוצ רעֶדיִנַא םֶהיֵא ראָפ 9

 ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז איו ןעֶנּופעֶג טיִנ ץאַלְפ
 ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טייֵל איד ןעֶנעוֶו
 טעֶּב םעֶד טיִמ טְזאָלעֶגְּפּורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ;ְּךאַד םעֶד

 רֶע ןעוֶו דְנּוא :ַעּוׁשַי ראָפ ןעֶטיִמ ןיִא לעֶניִצ איִד .ָּדְרּוד 0
 ׁשְנעֶמ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶּביֹולְג רֶעייֵז ןעֶהעֶזעֶג טאָה

 דְנּוא םיִרְפּוס איִד דְנּוא :ןעֶּבעֶנְרעֶפ ריִד ןעֶנעֶז דְניִז עֶנייֵד 1

 ,ןעֶנַעַט ּוצ ְּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּביֹורעֶגְנָא ןעֶּבאָה םיִׁשּורְּפ איִד
 ,גְנּורעֶטְסעֶל טעֶר רֶע ? רעֶזיִד זיִא רעוֶו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא

 רעֶּבָא ?ןייֵלַא טאָנ רעֶסיֹוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ דְניִז ןעֶק רעוֶו 2
 דְנֹוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ןעֶקְנאַדעֶג עֶרייֵז גיִדְנעֶסיִו ַעּוׁשִי
 עֶרייֵא ןיִא רֶהיֵא טְקְנעֶד סאָו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה

 ןעֶנעֶז דֶניִז עֶנייֵד ןעֶנאָז ּוצ ,רעֶנְניִרְנ זיִא סאָו ?רעֶצְרעֶה 8
 םעֶנ דְנּוא ,ףיֹוא העָמְׁש ןעֶנאָז ּוצ רעֶדָא ,ןעֶּבעֶנְרעֶפ ריִד

 ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא זַא רעֶּבָא ?םּורַא העָנ דְנּוא טעּב ןייֵד 4
 רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶנְרעֶפ ּוצ דְניִז טְכאַמ טאָה םָדָא-ְוִּב רעֶד זַא

 ריִד נאָז ְּךיִא ,ןעֶניִכיִרְּבטְכיִג םּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ,דֶרָע
 ;זיֹוה ןייֵד ןיֵא העֶג דְנּוא טעֶּב ןייֵד םעֶנ דְנּוא ,ףיוא העָטִׁש

 טאָה דָנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא אייֵז ראָפ רע זיִא דְלאַּב דְנּוא 8
 ןיִא זיִא דֶנּוא ,ןעֶנעֶלעֶג ויִא רֶע םאָו ףיֹוא סאָד ןעֶמּונעֶג

 אייֵז דְנּוא :טְּביֹולעֶג טאָב טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיֹוה ןייַז 6
 דְנּוא ,ןעֶניֹוטְׁשְרֶע ראָפ ןעֶועוֶועֶג ָּךיִז רעֶסיֹוא עֶלַא ןעֶנעֶד
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 ןעֶמְכְראָפעֶג רֶהעָז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .טְּביֹולעֶג טאָ ןעֶּבאָה
 -עֶנ ןעֶכאַז עֶביִלְרעֶדְנּואְח טְנייַה ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג דְנּוא
 :ןעֶהעֶז
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶע זיִא םעֶדְכאָנ דְנּוא
 זיִא םאִז ,יול ןעֶמייֵהעֶג טאָה םאָו רעֶמעֶנְנייַא-רֶעייֵטְׁש ַא
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,זיֹוה-ְרֶעייֵטְׁש םעֶד ןיִא ןעֶסעֶזעֶב
 28 ,טְזאָלְרעֶפ סעֶלַא טאָה רֶע דָנּוא :ְךאָנ ריִמ גְלאָפ טְנאָזעֶג
 :טְגְלאַפעֶגְכאָנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא דְנּוא
 29 ןיִא הָדּועְס עֶסיֹורְנ ַא טְכאַמעֶג םֶהיֵא ראַפ טאָה יול דָנּוא
 איֵד ןּופ טייַל ליפ ןעֶזעוֶועֶג אָד ןעֶנעֶז םִע רְנּוא ;זיֹוה ןייַז
 םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאו עֶרעֶדְנַא דְנּוא ,רעֶמעֶנְנייַא-רֶעייֵטְׁש
 80 םיִרְפֹוס דְנּוא םיִׁשּורְּפ עֶרֶעייֵז דְנּוא :שיט םייַּב ןעֶסעֶזעֶב

 .טְגאָזעֶג דְנּוא ,םיִיִמְלַּת עֶנייֵז ןעֶגעֶק טְלעֶמְרּומעֶנ ןעֶּבאָה
 - רעֶמעְֶנייַא-רֶעייֵטְׁש טיִמ רֶהיֵא טְקְניִרְט דְנּוא טְסֶע םאוָוָראַפ
 31 טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּושִי דְנּוא ?רעֶדְניִז דְנּוא
 ןייק טיִנ ןעֶפְראַד דְנּוזעֶג ןעֶנעֶז םאָו איִד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ
 89 -עֶב טיִנ ןיִֵּב ְּךיִא :קְנאַרק ןעֶנעֶז סאָָו איִד טְרֶעייֵנ ,אֵפֹור

 איד טְרֶעייֵנ ,ןעֶפּור ּוצ הָבּוׁשְּת רּוצ םיִקיִדַצ איד ןעֶמּוק
 33 םיִדיִמְלַּת איִד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :רעֶדְניִז
 -ְךעֶד דנּוא ,לֵלַּפְתמ ןעֶנעֶז דְנּוא לאָמְטְפֶא ןעֶטְסאפ ןֶנֶחֹוי ןּופ
 עֶנייֵד רעֶּבָא ,םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ םיִדיֵמְלַּת איִד ְּךיֹוא ןעֶכייֵלְג
 34 אייֵז וצ טאָה ַעּוׁשֵי דְנּוא :ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע םיִדיֵמְלַּת

 ,ןעֶבאַמ ןעֶטְסאַפ רעֶרְהיִפְרעֶטְנּוא איִד רֶהיֵא טְנעֶק ,טְגאָזעֶג
 35 ןעֶלעוֶו געֶט איִד רעֶּבָא ?אייֵז טיִמ זיִא ןָתָה רעֶד תַעַׁשְּב
 ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶנְקעֶוְוַא אייֵז ןּופ םעוֶו ןָתָח רעֶד ןעוֶו ןעֶמּוק
 ;ןעֶטְסאַפ גאָט םעֶנעֶי ןיִא אייֵז ןעֶלעוֶו ןאד
 56 םיִנ טְמעֶנ רעֶנייֵק ,לָׁשָמ ַא טְנאָזעֶג אייֵז טאָה רֶע דִנּוא
 טלֵא ןייֵא ףיֹוא םִע טְנעֶל דְנּוא דייַלְק םֶעייֵנ ןּופ קיִטְׁש ַא
 ןְעייֵנ םעֶד ןּופ זיִא םאִו קיִטְׁש סאָד יֹוזַא ןעוֶו ;דייַלְק
 םעֶד טיִמ טיִנ ְּךיִז טְכייֵלְנְרעֶפ דִנּוא ַעייֵנ סאָד םיֹוא טְסייֵר
 87 דאְל עֶּטְלַא ןיִא ןייו ןְעייֵנ טיִנ טְסיִג רעֶנייֵק דִנּוֹא :ןעֶטְלַא
 -אָל איד ןייוו רֶעייֵנ רעֶד טְלאַּפְׁשּוצ יֹוזַא ןעוֶו ;ןייַרַא לעֶב
 ןעֶרעוֶו לעֶנאָל איִד דְנּוא ,ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא טְרעוֶו םֶע דְנּוא ,לעֶב
 58 לעֶנאַל ָעייֵנ ןיִא םּומ ןייוֵו רֶעייֵנ טרֶעייֵנ :ןעֶּבְראָדְרעֶפ
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 ןעֶמְלַא טאָה סאָו רעֶנייֵק דְנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶסאָגעֶגְנייַרַא 9

 רעֶד טְנאָז רֶע ןיִראָו ; ןעֶּבאָה ןֶעייֵנ ליוװ ןעֶקְנּורְטעֶג ןייוו
 :רעֶסעֶּב זיִא רעֶטְלַא

 ו לעטיפאק
 ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע זַא תַּבַׁש ַא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1

 ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז דְנּוא ;רעֶדְלעֶפ ןְראָק איִד ָךְרּוד
 טיִמ ןעֶּביִרּוצ אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַז איִד ןעֶסיִרעֶגְּפָא
 איד ןּופ עֶכיִלְטְע דְנּוא :ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא דְנעֶה איִד
 ןעֶמ סאוָו סאָד רֶהיֵא םּוהְט םּוראָו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִׁשֹורְּפ

 דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשֵי דְנּוא ? תָּבַׁש םַא ןּוהְט טיִנ רוט 8
 סאָו טְנייֵלעֶג טיִנ רֶהיֵא טאָה ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 איד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג גיִרְנְנּוה זיִא רֶע ןעוֶו ןּוהְמעֶנ טאָה רוָד

 ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייִרַא זיִא רֶע איז ?םֶהיֵא טיִמ ןעֶראוַו סאו 4
 ,םיִנָּפַה םָחָל םאָד ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא ,טאָג ןּופ זיֹוה םעֶד
 איד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ְךיֹוא טאָה דנּוא ,ןעֶסעֶנעֶג טאָה דְנּוא
 ,ןעֶסֶע טיִנ רּוט רעֶנייֵק סאוָו ,ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו
 ,טְגאָזעֶג אייז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןייֵלַא םיִנֵהֹּכ איִד טְרֶעייֵנ 8

 :תָּבַׁש םעֶד רעֶּביִא ראַה ְּךיֹוא זיִא םָדָא ןֶּב רעֶד
 זיִא רֶע זַא תָּבַׁש ןְרעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 6

 םֶע דְנּוא .טְרְהעֶלעֶג טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא לּוש ןיִא
 זיִא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז םעֶד ,ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג טְראָד זיִא

 םיִׁשּורְּפ איִד דְנּוא םיִדְפֹוס איִד דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג טְראַדְרעֶפ 7
 יֵדְּכ ,ןעֶלייֵה תֶּכַׁש טעוֶו רֶע ּביֹוא ,טְכאַַועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 רֶע רעֶּבָא :ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶנאָלְקְנָא ןייא ןעֶלאָז אייֵז 8
 ּוצ טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶקְנאַדעֶג עֶרייֵז טְסּואוָועֶג טאָה
 העָטְׁש ,דְנאַה עֶטְראַדְרעֶּפ איד טאַהעֶג טאָה סאו םעֶד
 -עֶגְפיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶטיִמ ןיִא העָּטְׁש דנּוא ףיֹוא

 אייז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דֵנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא דְנּוא ןעֶּביֹוד 9
 סעֶטּוג תֶּבַׁש םַא ןעֶמ געֶמ ,ןעֶגעֶרְפ ְּךייַא לעוֶז ְךיִא טְנאָזעֶג

 -ְנעֶרְצִמּוא רעֶדָא ןעֶטעֶר ןעֶּבעֶל ,םעֶטְבעֶלְׁש רערָא ,ןּוהְט
 ,טְקּוקעֶגְמּורַא עֶלַא אייֵז ףיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶנ 0

 ךנּוא ;דְנאַה עֶנייֵד סיֹוא קעֶרְטְׁש ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא
 -עֶנ קירּוצ זיִא דְנאַה עֶנייֵז דְנּוא .ןּוהְטעֶג יֹוזַא טאָה רֶע
 טיִמ לּופ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;ןעֶראָועֶג טְלעֶטְׁש



 ו סאקול
 אייֵז םאָו טעֶרעֶג ְּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןְראָצְמיִרְנ
 :ַעּוׁשִי ּוצ ןּוהְט ןעֶלאָז
 -קעוַא ַעּוׁשַי זיִא ,בעֶט איד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רַנּוא
 איד טאָה דְנּוא ,ןייַז ּוצ לֵלַּפְתִמ גְראַּב םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג
 םִע ןעוֶו דְנּוא :םאָנ ּוצ םעֶּבעֶג םיִא טְכאַרְּבעֶנּוצ טְכאַנ
 -ּורעֶנ ְּךיִז ּוצ םיִדיִמָלַת עֶנייַז רֶע טאָה ,ןעֶראוָועֶג גאָט זיִא
 עֶכְלעוֶו ףְלעוֶוְצ טְלְהעוֶוְרעֶרְסיֹוא אייֵז ןּופ טאָה דְנּוא ,ןעֶפ
 רֶע ןעֶכְלעוֶו ןֹועְמִׁש :לעֶטסאָּפַא ןעֶפּורעֶג ְּךיֹוא טאָה רֶע
 רעֶדּורְּב ןייַז דָנּוא ,םֹורְמעֶּפ ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶמאָנ ַא טאָה
 :יַמָלַּתְרַּב דְנּוא םֹופיִליִפ דְנּוא ,ןֵנָחֹוי דְנּוא בֹקֲעַי דְנּוא יֵרָדְנַא
 דְנּוא ,יפְלַח ןּופ ןְהּוז רעֶד בקעֶי דֶנּוא הָמֹוּת דְנּוא הֶיְּתַמ דָנּוא
 הָדּוהְו דְנּוא :יִאָנַקַה ןעֶראוָועֶג ןעֶּפּורעֶגְנָא זיִא םאִו ןֹועְמִש
 זיִא םאוָו ,תֹוירָק-שיִא הָדּוהְי דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד
 -םּורַא אייֵז םיִמ זיִא רֶע דְנּוא :רָסֶמ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג ְּךיֹוא
 דְנּוא ,ץאַלְּפ ןעֶכיֹוה ַא ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג
 ןּופ קְלאָפ םיֹורְנ ַא דְנּוא ,םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןּופ טייֵל ליפ
 רֹוצ ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד ןּופ דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי דְנּוא הָדּוהְי ץְנאַג
 ןּופ דְנּוא ןעֶרעֶה ּוצ םֶהיֵא ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז סא ןֹודיִצ דְנּוא
 סאָו איד דְנּוא :ןעֶרעֶו ּוצ טְלייֵהעֶנ ןעֶטייֵהְקְנאַרְק עֶרֶעייֵז

 ןעֶנעֶז רעֶטְסייֵג עֶנייֵַרנּוא ןּופ ןעֶראוָועֶג טְגאָלְּפעֶג ןעֶנעֶד
 םֶהיֵא טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא :ןעֶראָועֶג טְלייֵהעֶנ
 -םיֹורַא םֶהיֵא ןּופ זיִא הָרּובְנ ןיִראָו ;ןעֶרְהירּוצננָא טְכּוזעֶנ
 :טְלייֵהעֶג עֶלַא אייֵז טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג
 םיִדיִמְלַּת עֶנייַז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶניֹוא עֶנייַז טאָה רֶע דְנּוא
 :טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא

 ןיִראָו ,םעֶרָא ןעֶנעֶז םאֶו רֶהיֵא טְנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג
 טְנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג ,םֶרֶעייֵא זיִא טאָג ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םאָד
 טאַז טעדֶו רֶהיֵא ןיִראָו ,גיִרְגְנּוד דְנּוצַא ןעֶנעֶז סאָו רֶהיֵא
 דְנּוצַא ןּודְט םאָװ רֶהיֵא טְנעֶז טְׁשנעֶּבעֶג :ןעֶרעֶו
 טְנעֶז טְשְנעֶּבעֶג :ןעֶכאַל טעוֶו רֶהיִא ןיִראָו ןעֶנייוֵו

 -עֶ דִנּוא ,ןעֶסאַה ךייַא ןעֶלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעוֶו רֶהיֵא
 -ךעֶפ ְּךייַא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶרייֵׁשְּפָא אייֵז ןּופ ָךייֵא ןעֶל
 איז ןעֶפְראַוַוְרעֶפ ןעֶמאָנ רֶעייֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶמעֶׁש

 :םָדָא-ְןֶּב םעֶד ןעֶנעוֶו םעֶטְכעֶלְׁש ַא
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 ,העָז ןיִראָו ;טְצְנאַט דְנּוא גאָט םעֶנעֶי ןיִא ּךייֵא טֶעייֵרְפ 8

 . ןעֶּבאָה יֹוזַא ןיִראָו ;לעֶמיִה םיִא םיֹורְנ זיִא רֵכְׂש רֶעייֵא
 | .םיִאיִבְנ איִד ּוצ ןּוהְמעֶנ אייֵז

 רֶעייֵא טאָה רֶהיֵא ןיִראָו ,עֶכייֵר ָךייֵא ּוצ העוָו רעֶּבָאה 4
 דְנּוצַא טְנעֶז סאו ְּךייַא ּוצ העוו :ןעֶמּוקעֶּב יִדֵוַא טְסיֹוְּמ 5

 סא ְּךייֵא ּוצ העֶו ןְרעֶגְנּוה טעוֶו רֶהיֵא ןיִראוָו לּופ
 :ןעֶנייוו דְנּוא ןְרֶעיֹורְט טעוֶו רֶהיֵא ןיִראָו ,דְנּוצַא ןעֶכאַל

 ְךייַא ףיֹוא ןעֶלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןעֶו ְךייַא ּוצ העְװה 6
 -עֶנ תֹובָא עֶרֶעייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןיִראָו ;ןעֶדעֶר םעֶטּוג
 :םיִאיִבְנ עֶׁשְלאַפ איִד ּוצ ןּוהֵמ

 ,דְנייַפ עֶרֶעייֵא טְּביִל ,ןעֶרעֶה סאו ָךייֵא ּוצ גאָז ָךיִא רעֶּבָא 7
 סאָו איִד טְשְנעֶּב :ְךייַא ןעֶסאַה סאו איִד ּוצ םעֶטּוג טּוהְמ 8

 :ץייַא ןעֶמעֶׁשְרעֶפ סאו איד ראַפ טעֶּב דְנּוא ךייֵא ןעֶטְלעֶׁש
 איד ְּךיֹוא לעֶטְׁש ,קאַּב עֶנייֵא ףיֹוא ְּךיִד טְגאָלְׁש םאוָו םעֶד ּוצ 9

 -ָנאַמ ןייד קעוֶוַא טְמעֶנ סאוָו םעֶד ןּופ דְנּוא ;ףיֹוא עֶרעֶדְנַא
 ןעֶכיֵלְטיִא ּוצ ּביִנ :קירּוצ טיִנ ְּךיֹוא קאָר ןייַד טְלאַה ,לעֶט 0

 עֶניִנייַד םאָד טְמעֶנ םאִז םעֶד ןּופ דְנּוא ,ריִד ןּופ טעֶּב םאוָו
 איד זַא טְליוִז רֶהיֵא איז דְנּוא :קיִרּוצ טיִנ םִע ְנאַלְרעֶפ 1

 וצ יֹוזַא ְךיֹוא רֶהיֵא טּוהְט ,ןּוהָמ ְךייֵא ּוצ ןעֶלאָז ןעֶשְנעֶמ
 סאו ;ְךייַא ןעֶּביִל סאו איִד טְּביִל רֶהיִא ןעוֶו דֶנּוא :אייֵז 2

 ָךיֹוא ןעֶּביִל רעֶדְניִז איד ןיִראָָו ? רֶהיֵא טאָה דָסֶח ַא ראַפ
 איד ּוצ םעֶטּוג טּּוהְט רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא :אייֵז ןעֶּביִל םאָו איִד 8

 ?רֶהיֵא טאָה רֶסֶח ַא ראַפ סאו ;ְךייֵא וצ םעֶטּונ ןּוהְט סאָו
 רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא :עֶכיִלְמעֶנ םאָד ְּךיֹוא ןּוהְמ רעֶדְניִז איֵד 4

 סאו ,ןעֶמעֶנּוצִסֶא טְפאָה רֶהיֵא ןעֶמעוֶו ןּופ איִד ּוצ טֶעייֵל
 -ָניִז ּוצ ְּךיֹוא ןְעייֵל רעֶדְניִז איִד ? רֶהיֵא טאָה דֶסֶח ַא ראַפ

 טְּביִל רעֶּבָא :ןעֶמעֶנְּפָא עֶכייֵלְג סאָד ןעֶלאָז אייֵז זַא ,רעֶד 8
 ןעוֶו ,טֶעייֵל דְנּוא םעֶטּוג םּוהְמ דְנּוא ,דְנייַפ עֶרֶעייֵא רֶהיֵא
 טעוֶו רֵכְׂש רֶעייֵא דְנּוא ;ןעֶמעֶנּוצקירּוצ טיִנ טְּפאָה רֶהיֵא
 -יוא םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןייַז טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,םיֹורְנ ןייַז
 דְנּוא עֶראַּבְקְנאַדְנּוא איד ּוצ םּונ זיִא רֶע ןיִראָָו ,ןעֶטְׁשְרעֶּב

 רֶעייֵא איו יֹוזַא ,גיצְרעֶהְמעֶראַּב רֶהיִא טייז :עֶטְכעֶלְׁש איד 6
 רֶהיֵא דְנּוא ,טיִנ טעֶּטְביר דְנּוא :גיִצְרעֶהְמעֶראַּב זיִא רעֶטאָפ 7

 רֶהיֵא דְנּוא ,טיִנ טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ ;ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִרעֶג טיִנ טעוֶו
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 טעוֶו םֶע דְנּוא ,טְּביִגְרעֶפ ;ןעֶרעוֶו טְניִדְלּוׁשְרעֶפ טיִנ םעוֶו
 38 עג ְּךייַא טעוֶו סֶע דְנּוא ,טְּביִג :ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגְרעֶּפ ָּךייַא
 -יִׁשעֶגּוצ דְנּוא טְקיִרְדעֶגְנָא ,םאָמ םעֶטּוג ַא ;ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנ
 רֶעייֵא ןיִא ןעֶּבעֶג ןעֶמ טעוֶו רעֶּביִא טְפיֹול סאוָו דְנּוא ,טְלעֶמ

 טְסעֶמ רֶהיֵא סאָו סאָמ ןעֶּבְלעֶזְמעֶד טיִמ ןיִראָָו ; ןייַרַא סיֹוׁש
 :ןעֶרעֶֶו ןעֶטְסאָמעֶג רעֶדיוז ָךייֵא טעוֶו
 39 ַא רעֶדְניִלְּב ַא ןעֶק ,לָׁשֶמ ַא טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דֶנּוא

 בּורְנ ַא ןיִא עֶדייֵּב טיִנ אייֵז ןעֶלעוֶו ?ןעֶרְהיִפ ןעֶרעֶדְניִלְּב
 40 ;רעֶרְהעֶל ןייַז רעֶּביִא טיִנ זיִא דיִמְלַּת רעֶד ?ןעֶלאַפְנייֵרַא
 טעוֶו ןעֶראועֶג ןעֶמאַקְלאָפ זיִא רעֶנייֵא ןעוֶו רעֶּבָא
 41 אּוד טְסְהעֶז םּוראָז דְנּוא :רעֶרְהעֶל ןייַז איז ןייַז רֶע
 -עַּב דְנּוא ,גיֹוא םִרעֶדּורְּב ןייֵד ןיִא זיִא סאָו ןאָּפְׁש םעֶד
 42 איז ?גיֹוא ןייַד ןיִא זיִא אָז ןעֶקְלאַּב םעֶד טיִנ טְסטְּכאַרְט
 ְךיִמ זאָל רעֶדּורְּב ,רעֶדּורְּב ןייַד ּוצ ןעֶנאָז אּוד טְסְנעֶק יֹוזַא
 אּוד ןעוֶו ,גיֹוא ןייֵד ןיִא זיִא סאָו ןאָּטְׁש םעֶד ןעֶמעֶנְסיֹורַא
 .ביֹוא ןייַד ןיִא זיִא סאו ןעֶקְלאַּב םעֶד טיִנ טְסְהעֶז ןייֵלַא
 ןּופ ןעֶקְלאַּב םעֶד םיֹורַא ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ םעֶנ ,רעֶלְכייֵה אּוד
 -ָםיֹורַא ןעֶהעֶז ראָלְק אּוד טְסעֶזֶו ָּךאָנְרעֶד דְנּוא ,גיֹוא ןייַד
 : ביֹוא םְרעֶדּורְּב ןייַד ןיִא זיִא סאָו ןאָּפְׁש םעֶד ןעֶמעֶנּוצ

 43 ,טְכּורְפ עֶטְכעֶלַׁש עֶנייֵק טיִנ טְנאָרְט םיֹוּב רעֶמּוג ַא ןיִראָו
 עֶמּוג עֶנייֵק טיִנ טְגאָרְט םיֹוּב רעֶטְכעֶלְׁש ַא רעֶדיוז דְנּוא
 44 עֶנייַז אייֵּב םיֹוּב ןעֶכיִלְטיִא טְנעֶקְרעֶד ןעֶמ ןיִראָו :טְכּורַפ
 טיִנ ןעֶמ טְלעֶמאַז רעֶנְרעֶד ןּופ ןיִראָז ;טְכּורְפ עֶנעֶנייֵא
 םָא טיִנ ןעֶמ טְסייֵר ׁשּוּבְנְראָד ַא ןּופ דְנּוא ,ןעֶנייֵפ עֶנייֵק
 45 םיֹורַא טְנְנעֶרְּב שְנעֶמ רעֶטּונ רעֶד :ןעֶּביֹורְטְנייוַו עֶנייֵק

 רעֶד דְנּוא ,ץֶראַה ןייַז ןּופ ץאַש ןעֶטּוג םעֶד ןּופ םעֶטּוג
 םעֶד ןּופ םעֶטְכעֶלְׁש םיֹורַא טְגְנעֶרְּב ׁשְנעֶמ רעֶטְכעֶלְׁש
 טעֶר ליֹומ סאָד ןיִראָו ;ץְראַה ןייַז ןּופ ץאַש ןעֶטְּכעֶלְׁש
 :טְליִפְרעֶּביִא זיִא ץְראַה סאָד סאוָו םעֶד ןּופ
 46 טיָנ םּוהְט דְנּא ,ראַה ,ראַה ְּךיִמ רֶהיֵא טְפּור סאָוְראַפ דְנּוא
 47 טְרעֶה דְנּוא ,ריִמ ּוצ טְמּוק םאִח רעֶכיֵלְטיִא ?נאָז ְָךיִא סאו
 ּוצ ןעֶזייו ָךייֵא ָּךיִא לעֶו ,אייֵז טּוהְט דְנּוא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ
 48 טאָה סאו ןאַמ ַא ּוצ ָּךייֵלְנ זיִא רֶע :ְּךייֵלְנ זיִא רֶע ןעֶּמעוֶו
 םעֶד טאָה דְנּוא ,ןעֶּבּורְגעֶג ףיִמ טאָה דְנּוא ,זיֹוה ַא טֶעיֹוּבעֶג
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 זיִא רעֶמעֶוְנ ַא ןעוֶו דְנּוא ;זְלעֶפ םעֶד ףיֹוא טְנעֶלעֶג דְנּורְג
 ,זיֹוה םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶסיֹוטְׁשעֶג םיֹורְמְׁש רעֶד טאָה ,ןעֶהעֶׁשעֶב
 טּוג זיִא םֶע ןיִראָו ,ןעֶנעוֶועֶּב טְנאָקעֶג טיִנ םֶע טאָה דִנּוא

 טּוהְט דְנּוא טְרעֶה סאוָו רעֶד רעֶּבָא :ןעֶראָועֶג טעֶדְניִרְגעֶג 9
 ףיֹוא זיֹוה ַא טעיֹוּבעֶג טאָה סאוָו ןאַמ ַא ּוצ ְּךייֵלְנ זיִא טיִנ
 ןאַראַד טאָה םיֹורְמִׁש רעֶד דְנּוא ;דְנּורְג ַא ןְהֶא דְרֶע רעֶד
 דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶגְנייֵא דְלאַּב זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶסיֹוטְׁשעֶגְנָא
 ;ןעֶזעוֶועֶג םיֹורְג זיִא זיֹוה םעֶנעֶי ןּופ גְנּורעֶטְׁשּוצ איִד

 ז לעטיפאק
 ןעֶרֶעיֹוא איד ןיִא ןעֶדעֶר עֶזיִד עֶלַא טְניִדְנֶעעֶג טאָה רֶע ןעוֶו 1

 ;םּוחַנ-רַפְּכ ןייֵק ןעֶנְנאַגעֶג רֶע זיִא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ
 רֶע ןעֶכְלעוֶו ןאַמְטְּפיֹוה ןעֶסיוִועֶג ַא ןּופ טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא 2

 ;ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶועוֶועֶג קְנאַרְק זיִא ,טְצאַׁשעֶג רֶהעֶז טאָה
 םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה ַעּוׁשֵי ןּופ טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 3

 -עֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶדּזי איִד ןּופ עֶטְצְלֶע איִד טְקיִׁשעֶב
 דְנּוא :ןעֶלייֵה ּוצ טְכעֶנק ןייַז ןעֶמּוק לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּב 4

 םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ,ַעּוׁשִי ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 אּוד זַא טְרעֶו זיִא רֶע זַא ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶג רֶהעָז

 רעֶזְנּוא טְּביִל רֶע ןיִראָו :ןּודְט םֶהיֵא ראַפ סאָד טְסְלאָז 8
 זיִא ַעּוׁשֵי רְנּוא :טְעיֹוּבעֶג לוׁש איִד םִנּוא טאָה דְנּוא ,קְלאָפ 6

 -עֶג טייוו טיִנ ןיֹוׁש זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא .ןעֶגְנאַגעֶג אייֵז טיִמ
 -עֶג דְנייֵרְפ עֶנייֵז ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד טאָה ,זיֹוה םעֶד ןּופ ןעֶזעדו
 טיִנ ְּךיִד אייֵז ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְקיִׁש
 רעֶטְנּוא טְסְלאָז אּוד זַא טְרעוֶו טיִנ ןיִּב ָךיִא ןיִראָו ;ַחיִרְּטַמ

 טיִנטְסּבְלעֶז ְּךיִמ ָךיִא ּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :ןעֶמּוק ְּךאַד ןייֵמ 7
 גאָז רעֶּבָא ;ןעֶמּוק ריד ּוצ לאָז ְּךיִא זַא ןעֶטְלאַהעֶג טְרעוֶו

 ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶג גָני ןייֵמ טעֶז יֹוזַא ,טְראָו ַא רזנ 8

 -ךעֶּבָא עֶנייֵא רעֶטְנּוא טְהעֶטְׁש םאו ןאַמ ַא ְּךיֹוא ןיִּב ְּךיִא
 ָךיִא דנּוא ,ריִמ רעֶטְנּוא ןעֶטאַדְלאָמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְכאַמ
 -ָנַא ןייַא ּוצ דְנּוא ,טְהעֶג רֶע דְנּוא ,ןיִהַא העָנ ,םעֶד ּוצ נאָז
 ,טְכעֶנְק ןייֵמ ּוצ דְנּוא ,טְמּוק רֶע דִנּוא ,רעֶהַא םּוק ,ןעֶרעֶד

 סאָד טאָה ַעּוׁשֵי ןעוֶו דְנּוא :םִע טּוהְט רֶע רֶנּוא ,סאָד אּוהְט 9
 דְנּוא ;םֶהיֵא רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ָּךיִז רֶע טאָה טְרעֶהעֶג
 איֵד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דֵנּוא טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז טאָה רֶע



 167 ז םאקול |
 -לעֶזַא ;ָּךייֵא גאָז ְּךיִא ,ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ םֶהיֵא ןעֶנעֶז םאוָו טייל
 :ןעֶניִפעֶג טיִנ לֵאָרְׂשִי ןיִא ּוליִפַא ָּךיִא ּבאָה ןעֶּביֹולְג ןעֶכ
 10 ,טְרְהעֶקעֶגְמּוא םייֵהַא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִחּולְׁש איִד ןעוֶו דְנּוא
 :ןעֶניִפעֶג דֵנּוזעֶג טְבעֶנְק םעֶד אייֵז ןעֶּבאָה
 11 זיִא רֶע זַא נאָמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע רֶנּוא

 דֵנּוא ,ןיִעָנ טְסייֵה סאָו ןייַרַא טאָטְׁש ַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 :ןעֶגְנאַגעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז טייֵל ליִפ דְנּוא םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז
 19 ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ רֶעיֹוט םּוצ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז טאָה רֶע איוִו דְנּוא
 -ָניוֵא םעֶד ,ןעֶנאָרְטעֶגְסיֹורַא ןאַמ ןעֶטיֹוט ַא ןעֶמ טאָה ,העָז
 עֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא איִז דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייֵז ןּופ ןְהוז ןעֶגיִצ
 רֶהיֵא טִיִמ ןעֶנעֶז טאָטְׁש רעֶד ןּופ טייֵל ליִפ דְנֹוא ; הָנָמְלַא
 13 טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג איִז טאָה ראַה רעֶד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג
 -עֶנ רֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,טאַהעֶג תֹונָמֲחַר רֶהיֵא רעֶּביִא רֶע
 14 איִד טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנּוצ זיִא רֶע דְנּוא :טיִנ ןייוו ,טְנאָז

 ןעֶגאָרְטעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאִו איִד דְנּוא ,טְרֶהיִרעֶגְנָא הָמִמ
 רעֶנְנּוי ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶהעֶטְׁש ןעֶנעֶז
 15 טְצעֶנְפיֹוא ְּךיִז טאָה רעֶטיֹוט רעֶד דְנּוא :ףיֹוא העָטְׁש ,ןאַמ
 םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶננָא טאָה דְנּוא
 16 אייֵז טאָה טֶכְרּופ דְנּוא :רעֶטּומ עֶנייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנְקיִרּוצ
 דְנּוא ,טְּביֹולעֶג טאָג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנָא עֶלַא
 -ָםיֹוא םֶנּוא ןעֶשיוִוְצ זיִא איִבָנ רעֶסיֹורְג ַא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה

 17 רעֶזיִד דְנּוא :טְכּוזעֶּב קְלאָפ ןייַז טאָה טאָג דְנּוא ,ןעֶנאַּטְשעֶג
 ,הָדּוהְי ץְנאַג ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא זיִא םֶהיֵא ןּופ טְכיִרעֶּב
 :דְנעֶנעֶג עֶצְנאַג איִד ןיִא דְנּוא
 18 עֶזיִד עֶלַא ןּופ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןָנָחֹוי ןּופ םיִדיֵמְלַּת איִד דְנּוא
 19 אייוַוְצ ןעֶפּורעֶנ ְּךיִז ּוצ טאָה ןֶנָחֹוי דְנּוא :טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶכאַז
 דַנּוא ַעּוׁשַי ּוצ טְקיִׁשעֶג אייֵז טאָה דְנּוא ,םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז ןּופ

 ריִמ ןעֶלאָז רעֶדָא ,ןעֶמּוק לאָז םאוָו רעֶד אּוד טְסיִּב טְנאָזעֶג
 20 ןעֶׁשְנעֶמ איד ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא ןעֶטְראוו
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז
 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ סֶנּוא טאָה לָּבַטְמ רעֶד ןָנָחֹוי
 -ְךאַוַו ריִמ ןעֶלאָז רעֶדָא ,ןעֶמּוק לאָז םאוָו רעֶד אּוד טְסיִּב
 91 עֶליִפ רֶע טאָה הָעָׁש רעֶנעֶי ןיִא ?ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא ןעֶמ
 דְנּוא ןעֶנאָלְּפ דְנּוא ןעֶטייֵהְקְנאַרְק עֶרֶעייֵז ןּופ טְלייֵהעֶג
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 -עֶנ גיִדְנעֶהעֶז עֶדְניִלְּב עֶליִפ טאָה דְנּוא ,רעֶטְסייֵג עֶנייֵרְנּוא

 אייז וצ טאָה דְנּוא טְרעֶפטְנֶעעֶג טאָה רֶע דְנּוא :טְכאַמעֶב 2

 -עֶג טאָה רֶהיִא סאוָו ןָנָחֹוי טְלְהעֶצְרעֶד דְנּוא טְהעֶג ,טְגאָזעֶג
 עֶמּורְק איִד ,ןעֶהעֶז עֶדְניִלְּב איִד זַא ;טְרעֶהעֶג דְנּוא ןעֶהעֶז
 איִד דְנּוא ,טְגיִנייֵרעֶנ ןעֶנעֶז םיִעָרֹוצְמ איִד ,םּורַא ןעֶהעֶג
 עֶמֶרָא איד ּוצ ,ףיֹוא ןעֶהעֶטש עֶטיֹוט איִד ,ןעֶרעֶה עֶּביֹו

 זיִא טְשְנעֶּבעֶג דְנּוא :טְגיִדעֶרְּפעֶנ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד טְרעוֶו 8
 :ןעֶלְכיֹורְטְש ריִמ ןָא טיִנ ְּךיִז טעוֶו סאוָו רעֶד

 ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז ןָנָחֹוי ןּופ םיִחּולְׁש איִד ןעוֶו דְנּוא 4
 ;ןָנָחֹוי ןעֶנעוֶו ןעֶדעֶר ּוצ טייֵל איִד ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע אָה
 ּוצ ןייֵרַא רָּבְדִמ רעֶד ןיא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא טְנעֶז סאוָו

 רעֶּבָא ?דְניוו םעֶד ןּופ טְלעֶקאָׁש םאֶ רֶהאָר ַא ?ןעֶהעֶז זצ 8
 -עֶבְנָא ןאַמ ַא ?ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא טְנעֶז םאו

 ןייַפ ןעֶנעֶז סא איִד ,טְהעֶד ?רעֶדייֵלְק עֶנייֵפ ןיִא טעֶדיילק
 רעֶזייַה איִד ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶזייֵּמְׁש עֶנייֵפ ןעֶּבאָה דְנּואטעֶדייֵלְקעֶג

 ?ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא טְנעֶז ןעֶד סאוָו :עֶניִנעֶק ןופ 6
 :איִבָנ ַא איוז רֶהעֶמ ְּךאָנ דְנּוא ,ְךייֵא לאָז ְּךיִא ,אָי ?איִבָנ ַא

 ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶּטְׁש םִע ןעֶכְלעוֶו ןּופ ,רעֶד זיִא םאָד 7
 ןייד טעֶו רעֶד ,ריִד ראָּפ ָךָאְלַמ ןייֵמ קיִׁש ְּךיִא ,העָז
 .(א'גיכאלמ) :יָןעֶטייֵרְּבְנֶא ריִד ראָפ געוֶו

 "ייוֵה ןּופ ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז םאִָו איִד ןעֶשיוִוצ ךייֵא נאָז ְּךיִא 8

 -םְנייֵלְק רעֶד רעֶּבָא ;ןֶנֶחֹוי איו רעֶרעֶסעֶרְג ןייק זיִא רעֶּב
 דְנּוא :רֶע איז רעֶסעֶרְנ זיִא טאָג ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םיִא רעֶמ 9

 דְנּוא ,טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד

 ,טְניִטְרעֶּפְטְכעֶרעֶנ טאָנ ןעֶּבאָה רעֶמעֶנְנייֵא-רֶעייֵטְׁש איִד
 הָליִבְמ רעֶד טיִמ ןעֶראוָועֶג טְלֵּבֹוטעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו

 רעֶרְהעֶלְצעֶזעֶג איִד דְנּוא םיִׁשּורְּפ איִד רעֶּבָא :ןְנָחֹוי ןּופ 0

 ,טְסּבְלעֶז ְּךיִז ןעֶגעֶק טאָג ןּופ הָצֵע איִד טעֶטְכַאְעֶפ ןעֶּבאָה
 ּוצ :םֶהיֵא ןּופ ןעֶראָועֶג טְלֵבֹוטעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו 1

 םעֶד ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעֶכייֵלְג ןעֶד ךיִא לאָז ןעֶמעוֶו
 ןעֶנעֶז אייֵז ?ְּךייֵלְנ אייֵז ןעֶנעֶז םאִז ּוצ דְנּוא ,רֹוד ןעֶניִזאָד 82

 דְנּוא ,קְראַמ םעֶד ףיֹוא ןעֶציִז סאָו רעֶדְניִק איִד ּוצ ָּךייֵלְנ
 ןעֶנאָז םאָו ;ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא ןעֶפּור

 טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְפייֵפעֶג ְךייֵא וצ ןעֶּבאָה חיִמ
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 רֶהיֵא דְנּוא ,טְגאָלְקעֶג ְּךייַא ּוצ ןעֶּבאָה ריִּמ ;טְצְנאַמעֶג
 :טְניוִועֶג טיִנ טאָה
 38 ןייק גיִדְנעֶסֶע טיִנ ןעֶמּוקעֶג זיִא לֵּבַּטְמ רעֶד ןֶנָחֹוי ןיִראוָו
 טאָה רֶהיֵא דֵנּוא ,ןייוֵו ןייק גיִדְנעֶקְניִרְט טיִנ דִנּוא : ,טיּורְּב
 34 דִנעֶסֶע ןעֶמּוקעֶג זיִא םֶדָא ןֶּב רעֶד :רֵׁש ַא טאָה רֶע טְגאָזעֶג
 ׁשֶנעֶמ רעֶד ,העֶד טְנאָז רֶהיֵא דְנּוא ,גיִדְנעֶקְניִרְט דְנּוא גיד
 -רֶעייֵמְׁש ןּופ דְנייַרְפ ַא ,רעֶפיֹוז ַא דְנּוא רעֶסעֶרְפ ַא ּזיִא
 98 -טְכעֶרעֶג זיִא הָמְכָח איִד דְנּוא :רעֶדְניִז דְנּוא רעֶמעֶנְנייַא

 :רעֶדְניִק עֶרְהיִא עֶלַא ןּופ ןעֶראָועֶג טְגיִטְרעֶּפ
 56 רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה םיִׁשֹּורְּפ איִד ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא

 םיִא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא רֶע דְנּוא ;ןעֶסֶע םֶהיִא אייֵַּב לאָז
 87 דְנּוא :טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז טאָה דְנּוא ׁשּורְּפ םעֶד ןּופ זיֹוה
 טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא ,ןיִרעֶדְניִז ַא זיִא םאִח ,איֹורְפ ַא ,העָז
 ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ׁשיִט ּוצ ויִא רֶע זַא ןעֶראוָועֶג ראָועֶנ
 לעֶניִרק רעֶטְסאַּבְלַא ןייֵא טְכאַרְּבעֶג איִז טאָה ,ׁשּורָּפ םעֶד
 88 עֶנייַז אייַּב םֶהיֵא רעֶטְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא דְנּוא :רֹמ טיִמ
 םיּפ עֶנייֵז ןעֶּביֹודעֶנְנָא טאָה דְנּוא ,טְנייוֵועֶג טאָה דָנּוא םיִּפ
 טְשיוִועֶנְּפָא אייֵז טאָה דְנּוא ,ןעֶרְהעֶרְט טיִמ ןעֶׁשאז ּוצ
 -עֶנ םיִפ עֶנייַז טאָה דְנּוא ,ּפאק רֶהיֵא ןּופ ראָה איִד טיִמ
 89 ןעו דְנּוא :רֹמ םעֶד טיִמ טְּבְלאַזעֶנ אייֵז טאָה דְנּוא ,טְשיק
 -עֶנ סאָד טאָה ןעֶדאַלעֶגְנייֵא םֶהיֵא טאָה סאָו ׁשּורֵּפ רעֶד
 ןעוֶו ,טְנאָזעֶג דָנּוא טְכאַדעֶג ָּךיִז אייֵַּב רֶע טאָה ןעֶהעֶז
 דְנּוא רעוֶו ,טְסּואוְועֶנ רֶע טעֶה יֹוזַא ,איִבָנ ַא ןייַז לאָז רעֶזיִד
 ,טְרְהיִרעֶנְנָא םֶהיֵא טאָה סאָו זיִא סאָד איֹורְפ ַא ראַפ סאו
 40 טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןירעֶדְניִז ַא זיִא איִז ןיִראָו
 סעֶּפִע ריִד ּבאָה ְּךיִא ,ןֹועְמִׁש ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא
 41 זיִא םִע :רעֶרְהעֶל נאָז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶנאָז ּוצ
 יֵלֲעַּב אייוַוָצ טאַהעֶג טאָה סאו רֶעייֵל דְלעֶנ ַא ןעֶזעוֶועֶג
 -לּוג טְרעֶדְנּוד ףְניִפ ןעֶזעוֶועֶג גיִדְלּוׁש זיִא רעֶנייֵא ,תֹובֹוח
 42 ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו דְנּוא :ניִצְפּופ רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא ,ןעֶד
 ;טְקְנעֶׁשעֶג עֶרייֵּב אייֵז רֶע טאָה ,ןעֶלְהאָצ ּוצ טאַהעֶג טיִנ
 43 ןֹועְמִׁש ?ןעֶּביִל רֶהעֶמ ןעֶד םֶהיֵא טעוֶו אייֵז ןּופ רעֶּכְלעוֶו

 רֶע ןעֶכְלעוֶו ,קְנעֶד ְּךיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶּג טאָה
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;טְקְנעֶׁשעֶג רֶהעֶמ טאָה
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 טְרְהעֶקעֶנ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא :טָּפְׁשִמעֶג טְכעֶר טְסאָה אור 4

 אוד טְסְהעֶז ,ןֹועְמִׁש ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא איֹורְפ רעֶד ּוצ
 אוד ,ןעֶמּוקעֶגְניירַא זיֹוה ןייד ןיִא ןיִּב ְּךיִא :איֹורְפ עֶזיִד 8

 רעֶּבָא ;םיִפ עֶנייֵמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ רעֶסאוַו ןייֵק ריִמ טְסאָה
 טאָה דְנּוא ,ןעֶרְהעֶרְט טיִמ ןעֶׁשאַוַועֶג םיִפ עֶנייֵמ טאָה איִז

 טְסאָה אּוד :ּפאק םעֶד ןּופ ראָה איִד טיִמ טְׁשיוִועֶגְּפָא אייז 6

 ויִא איִז טְניִז איִז רעֶּבָא ;ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ ׁשיִק ןייק ריִמ
 ,ןעֶׁשיִק ּוצ סיִפ עֶנייֵמ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טיִנ טאָה ,ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא

 איִז רעֶּבָא ;לֶהֵע טיִמ ּפאָק ןייֵמ טְּבְלאַזעֶג טיִנ טְסאָה אּוד 7
 ,ריִד ְּךיִא גאָז םּורְד :רֹמ טיִמ טְּבְלאַזעֶג םיִפ עֶנייֵמ טאָה 8

 ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ רֶהיֵא ןעֶנעֶז ליִפ ןעֶנעֶז םאִ ןעֶדְניִז עֶרהיֵא
 זיִא גיִנעוֶו ןעֶמעֶו ּוצ רעֶּבָא ;טְּביִלעֶג ליִפ טאָה איִז ןיִראוָו

 -עֶנ רֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ניִנעוֶו טְּביִל רעֶד ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ 9
 םאָז איִד דְנּוא :ןעֶּבעֶגְרעֶפ ריִד ןעֶנעֶז ןעֶדְניִז עֶנייֵד ,טְגאָז 0

 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה ןעֶסעֶזעֶג ׁשיִט ּוצ םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז
 טְּביִגְרעֶפ סאָו רעֶזיִד זיִא רעוֶו ,ןעֶנאָז ּוצ ְךיִז ןעֶׁשיוִוְצ

 ןייד ,טְגאָועֶג איֹורְפ רעֶד ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶדְניִז ְךיֹוא 1

 :ןעֶדיִרְפ ןיִא העֶנ ;טעֶטעֶרעֶג ְּךיִד טאָה ןעֶּביֹולְג
 ח לעטיפאק

 זיִא רֶע זַא גאָט ןעֶרעֶדְנַא םיִא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םֶע דְנּוא 1

 דְנּוא ,רעֶּפְרעֶד דְנּוא טעֶטְׁש עֶכיִלְּטֶע ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא
 ָךייֵרְניִנעֶק סאָד ןעֶזעוֶועֶג רֶׁשַבְמ טאָה דְנּוא טְניִדעֶרְּפעֶג טאָה
 ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז ףְלעוֶוְט איד דְנּוא ;טאָג ןּופ

 ןּופ ןעֶראועֶג טְלייֵהעֶג ןעֶנעֶז םאָו ןֶעיֹורְפ עֶניִנייֵא דְנּוא 9

 זיִא םאו םִיְרִמ ,ןעֶטייֵהְקְנאַרְק ןּופ דְנּוא רעֶטְסייֵג עֶטְכעֶלְׁש
 ןעֶנעֶז םיִדֵׁש ןעֶּביִז רעֶכְלעוֶו ןּופ תיִלְדְנַמַה ןעֶפּורעֶגְנָא

 רעֶד ,הָזּוּכ ןּופ ּבייוֵו סאָד ,הָנָחֹוי דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶגסיֹורַא 8
 עֶליִפ דְנּוא הָנַׁשֹוׁש דְנּוא ,סםֹודְרֹוד ןּופ רעֶטְלאַוְרעֶפ

 :טְניִדעֶּב ןעֶנעֶמְרעֶפ רֶעייֵז טיִמ םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו ,עֶרעֶדְנַא
 ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה טייֵל ליִפ ןעוֶו דְנּוא 4

 ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,טעֶטְש איִד ןּופ ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ןעֶמאָז ןייַז ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶעייֵז רעֶד :לֶׁשָמ ַא ְּךָרּוד 8

 עֶכיִלְטִע ןעֶנעֶז ,טֶעייֵועֶג טאָה רֶע איו דִנּוא ;ןֶעייֵז ּוצ
 ןעֶטעֶרְטְרעֶצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,געוֶו םייֵּב ןעֶלאַפעֶג ןעֶמאָז



 11 ח סאקול |
 ןעֶּבאָה לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנייַפ איִד דִנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 6 ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז עֶרעֶדְנַא דְנּוא :ןעֶסעֶרְפעֶנְפיֹוא אייֵז
 אייז ןעֶנעֶז ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז איו דְנּוא ,זְלעֶּפ םעֶד
 טייֵקְטְכייֵפ עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז לייװ ןעֶראָועֶג טְראַדְרעֶפ
 7 איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶלאַפעֶנ ןעֶנעֶז עֶרעֶדְנַא דְנּוא :טאַהעֶנ טיִנ
 ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹוא טיִמְרעֶד ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶד איִד דְנּוא ,רעֶנְרעֶד
 8 -עֶנ ןעֶנעֶז עֶרעֶדְנַא דְנּוא :טְקיִטְׁשְרעֶד אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא
 -םיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז איוז דְנּוא ,דְנּורְנ ןעֶטּוג םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפ
 ;ביִטְלעֶפְטְרעֶדְנּוה ןעֶגאָרְמעֶג טְכּורְפ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶנְנאַגעֶג
 רעֶד ,ןעֶפּורעֶגְסיֹוא רֶע טאָה ,טְנאָזעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו
 9 עֶנייז דְנּוא :ןעֶרעֶה רֶע זאָל ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶרֶעיֹוא טאָה סאו
 לֶׁשֶמ םאָד לאָז םאוו ,טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִדיֵמְלַּת
 10 זַא ןעֶּבעֶגעֶג זיִא ְךייֵא ּוצ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶנייַמ
 ,טאָג ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ תֹודֹוס איִד ןעֶסיוִז טְלאָז רֶהיֵא
 אייֵז ןעֶהעֶז גיִדְנעֶהעֶז ,םיִלָׁשְמ ןיִא עֶגיִרְּביִא איִד ּוצ רעֶּבָא
 11 דִנּוא :טיִנָּךאָד אייז ןעֶהעֶטְשְרעֶפ גיִדְנעֶרעֶה דְנּוא טיִנ ָּךאָד
 :טאָנ ןּופ טְראָָו סאָד זיִא ןעֶמאָז רעֶד לֶׁשָמ םאָד זיִא סאָד
 19 טְמּוק ְךאָנְרעֶד ,ןעֶרעֶה סאו איִד ןעֶנעֶז געוֶו םייַּב איִד דְנּוא
 ,ץְראַה רֶעייֵז ןּופ טְראָָו סאָד קעוֶוַא טְמעֶנ דְנּוא ןָטֶׂש רעֶד
 13 דְנּוא :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג דְנּוא ןעֶּביֹולְג טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא
 -עֶנ ןעֶרעֶה אייֵז ןעוֶו סאו ,איִד ןעֶנעֶז זְלעֶפ םעֶד ףיֹוא איִד
 ןעֶּבאָה עֶזיִד דְנּוא ;דייֵרְפ טיִמ טְראָו סאָד ןָא אייז ןעֶמ
 רעֶּבָא ,ןעֶּבייֵלְּב טייֵצ ַא ראַפ דְנּוא ,טיִנ לעֶצְרּואְו עֶנייֵק
 14 איִד דְנּוא :ּפָא אייֵז ןעֶלאַפ בְנּופיִרְּפ ןּופ טייַצ רעֶד ןיִא
 סאָו איד ןעֶנעֶז רעֶנְרעֶד יִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶלאַפעֶּג ןעֶנעֶז או
 טְקיִטְׁשְרעֶד אייֵז ןעֶנעֶז קעוֶוַא ןעֶהעֶג אייֵז איוו דְנּוא ,ןעֶרעֶה
 דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןּופ ןעֶגיִנְגְרעֶפ רְנּוא םּוטְכייֵר דְנּוא גְראָז ָּךְרּוד
 15 םעֶד ףיֹוא איִד רעֶּבָא :טיִנ טְכּורְפ עֶטְכעֶר עֶנייֵק ןעֶנְנעֶרְּב
 ןייֵא ןיִא טְראָו סאָד ןעֶרעֶה םאָו איִד ןעֶנעֶז דְנּורְג ןעֶטּוג
 דְנּוא םֶע ןעֶטְלאַהעֶּב דְנּוא ,ץְראַה ןעֶטּוג דְנּוא ןעֶכילְרְהֶע
 ;דְלּודעֶנ טיִמ טְכּורְפ ןעֶנְנעֶרְּב
 16 טיִמ ּוצ איִז טְקעֶד דְנּוא ּפְמאַל ַא ןָא טיִנ טעֶדְניִצ רעֶנייֵק
 ןעֶמ טְרֶעייֵנ ;טעֶּב ַא רעֶטְנּוא איִז טְלעֶטְׁש רעֶדָא ,יֵלַּב ַא
 ןייַרַא ןעֶמּוק םאִו איִד יֵדַּכ ,לעֶטְׁשעֶג ַא ףיֹוא איִז טְלעֶטְׁש
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 טיִנ ְּךאַז עֶנייק זיִא סֶע ןיִראָו :טְכיֵל םאָד ןעֶהעֶז ןעֶלאָז 7

 עֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפטְנַא טיִנ טעוֶו סאוָו ,ןעֶליֹוהְרעֶפ

 ןּוהְטעֶנ ןעֶסיוִו ּוצ טיִנ טעוֶו סאוָו ,ןעֶגְראָּבְרעֶפ טיִנ זיִא ְּךאַז
 רֶהיֵא איז גְנּוטְכַא טְּביִנ םֹּורְד :ןעֶמּוק טְכיל םּוצ דְנּוא ןעֶרעוֶו 8

 -עוֶו ןעֶּבעֶנעֶנ טעוֶו םעֶד ּוצ טאָה םִע רעוֶו ןיִראָו ;טְרעֶה
 ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טעוֶו םעֶד ןּופ ,טיִנ טאָה םִע רעוֶו דְנּוא ,ןעֶר
 :טאָה רֶע זַא טְנייֵמ רֶע סאוָו סאָד ְּךיֹוא ןעֶרעוֶו

 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא 9
 -עוֶו ןעֶטעֶרְטּוצ םֶהיֵא ּוצ טְנאַקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוק

 עֶנייֵד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןעֶמ דְנּוא :טייֵל איִד ןעֶנ 0
 ןעֶליוִז דְנּוא ןעֶסיֹורְד ןעֶהעֶמְׁש רעֶדיִרְּב עֶנייֵד דְנּוא רעֶטּומ

 אייֵז ּוצ םאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶהעֶז ְךיִד 1
 םאוָו ,איִד ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵמ ,טְגאָזעֶג
 :םִע ןּוהְט דְנּוא טאָנ ןּופ טְראוָו םאָד ןעֶרעֶה

 דְנּוא רֶע זַא געֶט איִד ןּופ םעֶנייֵא ןָא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא 2
 רֶע דְנּוא ,ףיִש ַא ןיִא ןעֶגְנאַנעֶגְנייֵרַא ןעֶנעֶז םיִריִמְלַּת עֶנייֵז
 איִד ּוצ ןעֶהעֶנְרעֶּביִרַא ריִמ ןעֶזאָל ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 -עֶנְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;םַי םעֶד ןּופ טייַז עֶרעֶדְנַא

 -ַמְנַא רֶע זיִא טְפיִׁשעֶב ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז איז דְנּוא :טְפיֵש 3
 ןעֶמּוקעֶגַּפּורַא זיִא דְניוִוְמְרּוטְש ַא דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶפאָלְׁש

 דְנּוא ,רעֶסאַוַו טיִמ ןעֶראוָועֶג טְליִּפעֶנְנָא ןעֶנעֶז אייֵז דִנּוא

 םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :הָנָּכַס ַא ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז 4
 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טקעוֶועֶנְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 זיִא רֶע דָנּוא ;ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶרעוֶו ריִמ ,רעֶטְסייֵמ ,רעֶטְסייֵמ
 דְנּוא דְניִו םעֶד ןֶעיִרְׁשעֶנְנָא טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 ,טְרעֶהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,רעֶסאַוַו ןּופ םֶרּוּטְש םעֶד

 ּואוְו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ליִטְׁש ראוָו םִע דֵנּוא 8
 ןעֶטְכְראָפעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא {ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא זיִא
 רעֶנייֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרעֶדְנּואוְועֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז דְִנּוא
 םאָד ,רעֶזיִד זיִא רעֶנייֵא ראַפ סאָו ,טְנאָזעֶג ןעֶרעֶדְנַא םּוצ
 דְנּוא ,רעֶסאַוַו סאָד דְנּוא דְניוִו םעֶד ּוליִּפַא טְֶלְהעֶפעֶּב רֶע
 :ּוצ םֶהיֵא ןעֶרעֶה אייֵז

 איִד ןּופ דְנאַל םעֶד ּוצ טְפיִׁשעֶנְנייֵא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 6
 זיִא רֶע ןעֶװ :ליִלָנ רעֶּביִאְנעֶנעֶק זיִא םאו ,םיִנֹורְדִנ 7
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 -עֶקְטִנָע ןאַמ ַא םֶהיֵא זיִא ,דְנאַל םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא
 ַא םיִדֵׁש טאַהעֶג טאָה םאָו ,טאָמְׁש רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנ
 טאָה דְנּוא ,טאַהעֶנ טיִנ דיילק ןייק טאָה דְנּוא ,טייֵצ עֶנְנאַל
 :םירָבְק איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְרֶעייֵנ ,זיֹוה ןייק ןיִא טְניֹואוְועֶג טיִנ
 28 -ךעֶריִנַא םֶהיֵא ראָפ רֶע זיִא ,ןעֶהעֶזְרעֶד ַעּוׁשִי טאָה רֶע איו
 ּבאָה סאוָו ,לֹוק ְּךיֹוה ַא טימ ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶב
 -ךעֶּביֹוא םעֶד טאָנ ןּופ ןְהּוז ,ַעּוׁשֵי ,ןּוהמ ּוצ ריִד טיִמ ְָּךיִא
 29 טאָה רֶע ןיִראָו :םיִנ ְּךיִמ גאָלְּפ ,ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ?ןעֶטְׁש
 ןּופ ןְהעֶנְסיֹורַא לאָז רֶע זַא ןעֶמאָּבעֶג ַחּור םעֶנייֵרְנּוא םעֶד
 דְנּוא ;טְפאַהעֶנ לאָמטְפֶא םֶהיֵא טאָה רֶע ןיִראָו ,ןאַמ םעֶד
 -עֶג ןעֶדְנּוּבעֶג ראו דְנּוא ,ןעֶמייֵק טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶנ ראו רֶע
 ראוָו דְנּוא ,ןעֶסיִרעֶצ רעֶדְנעֶּב איִד טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶטְלאַה
 80 דְנּוא :רעֶמְרֶע עֶטְסיוִו איִד ןיִא דֶׁש םעֶד ןּופ ןעֶּביִרְטעֶג
 ןייַד זיִא סאָו ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָה ַעּוׁשִי
 עֶליִפ ןיִראָח ,ןָאיִנעֶל ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶמאָנ
 81 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא םֶהיֵא ןיִא ןעֶנעֶז םיִדֵׁש
 רעֶד ןיִא ןעֶלְהעֶפעֶּב טיִנ אייֵז לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא
 32 ןּופ עֶדאַטְס ַא ראַו טְראָד דנּוא :ןְהעֶנּוצְנייַרַא םיִנֹעְּפיִט
 דנּוא ,גְראַּב םעֶד ףיֹוא טעְׁשאַּטעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו םיִרָּזַח
 ןעֶּביֹולְרעֶד אייֵז לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 :טְּביֹולְרעֶד אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ןעֶהעֶנּוצְנייַרַא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ
 3 דנּוא ,ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא ןאַמ םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז םיִדֵׁש איִד דְנּוא
 עֶדאַטְס איִד דנּוא ,םירֵזַח איִד ןעֶׁש'יוִוְצ ןעֶמּוקעֶגְניירַא ןעֶנעֶד
 םַי ןיִא טרָא ןעֶגיִדעֶּפּושְמ ַא ןּופ שְצְריִטְׁשעֶנְּפּורַא ְּךיִז טאָה
 34 דסאַּפ איִד ןעוֶו :ןעֶראָועֶג טְקיִטְׁשְרעֶד ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןייֵרַא
 אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םאִו ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה רעֶכּוט
 םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רְנּוא ,ןעֶפאָלעֶגְקעוֶוַא
 35 דְנּוא :רעֶפְרעֶד איִד ןיִא דְנּוא טעֶטְׁש איִד ןיִא טְלְהעֶצְרעֶד
 ,ןעֶהעֶׁשעֶג ְזיִא סאו ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז
 ןעֶנופעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ֵעּוׁשֵי ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייַז דְנּוא

 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז םיִדֵׁש איד .ןעֶכְלעוֶו ןּופ ןאַמ םעֶד
 ;לָכֵׂש םייֵּב דְנּוא טעֶדייֵלְקעֶגְנָא ,ַעּוׁשִי ןּופ םיִפ איִד ּוצ ןעֶציִז
 96 ןעֶּבאָה סאָו איִד דְנּוא :ןעֶטְכְראָפעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 םאוָו רעֶד יֹוזַא אי טְלְהעֶצְרעֶד סֶע ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג םִע
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 דְנּוא :ןעֶראָועֶנ טְלייֵהעֶג זיִא םיִדֵׁש איִד טאַהעֶג טאָה 7
 -אָה םיִנֹורְדִנ איִד ןּופ דְנעֶנעֶג רעֶד ןּופ קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד

 ןְהעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןּופ לאָז רֶע זַא ,ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּב
 זיִא יֹוזַא ,ןעֶמּונעֶגְנָא אייֵז טאָה טְכְרּופ עֶסיֹורְג ַא ןיִראו
 -עֶגְמּוא ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶגְנייַרַא ףיִש םעֶד ןיִא רֶע

 ןעֶנעֶז םיִדָׁש איִד ןעֶכְלעוֶו ןּופ ןאַמ רעֶד דְנּוא :טְרעֶק 8

 םֶהיֵא טיִמ לאָז רֶע ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא
 -עֶנ טאָה דְנּוא טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא ,ןייַז

 םאָו לְהעֶצְרעֶד דְנּוא ןייֵרַא זיֹוה ןייֵד ּוצ קירּוצ העָנ :טְנאָז 9
 רֶע דָנּוא .ןּוהְטעֶג ריִד ּוצ טאָה טאָנ ןעֶכאַז עֶסיֹורְג ראַפ
 רעֶד ןיִא ןעֶפּורעֶגְסיֹוא טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶגְקעוֶוַא זיִא
 ּוצ טאָה ַעּושִי ןעֶכאַז עֶסיֹורְנ ראַפ סאָו טאָטְׁש רעֶצְנאַה

 -עֶנְמּוא ְּךיִז טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו ראוַו סֶע דְנּוא :ןּוהְטעֶנ םֶהיֵא 0
 ןיִראָו .ןעֶמּונעֶגְפיֹוא קְלאָפ םאָד םֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,טְרעֶק
 :טְראַועֶג םֶהיֵא ףיֹוא עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז

 ,ריִאָי ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאָו ןאַמ ַא ןעֶמּוקעֶג ויִא ןּונ דְנּוא 1
 ַעּוׁשְי זיִא רֶע דְנּוא .לּוׁש רעֶד ןּופ םַנְרַּפ ַא ראוָו רֶע דְנּוא
 רֶע זַא ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג םיִפ איִד ּוצ

 טאַהעֶג טאָה רֶע ןיִראָו :ןעֶמּוקְניירַא זיֹוה ןייַז ןיִא לאָז 2
 ראו איִז דְנּוא ,רֶהאָי ףְלעֶוְצ ןּופ רעֶטְכאָט עֶניִצְנייֵא עֶנייֵא
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶג זיִא רֶע איו רעֶּבָא ,הָתיִמְל בֹורְק
 :טְפּוטְׁשעֶג טייֵל איִד םֶהיֵא
 םּולָפְטּולְּב ַא טאַהעֶג טאָה סאו איֹורְפ ַא ראו אָד דְנּוא

 ץְנאַג רֶהיֵא טְכאַרְּבְרעֶפ טאָה סאו דְנּוא ,רֶהאָי ףְלעוֶוְצ
 טיִנ םעֶנייֵק אייָּב טאָה דְנּוא ,םְראָטְקאָד ףיֹוא ןעֶנעֶמְרעֶפ |
 םֶהיֵא רעֶטְניִה ןּופ זיִא איִז דְנּוא :ןעֶרעוֶו טְלייֵהעֶג טְנעֶקעֶג 4

 ,דיילק ןייַז ןּופ תיִציִצ איִד טְרְהיִרעֶגְנָא טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 :ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶהעֶטְׁש רְלאַּב זיִא םּולְפִמּולְּב רֶהיֵא דִנּוא

 ?טְריִרעֶגְנָא ְּךיִמ טאָה רעֶו ,טְנאָועֶג טאָה ַעּושַי דְנּוא 8
 איד דְנּוא םֹורְמעֶּפ טאָה יֹוזַא ,טְנעֶקייֵלעֶג ןעֶּבאָה עֶלַא ןעֶו
 ןעֶּפיִּטְׁש קְלאַָפ םאָד ראַה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶראַוַו םאו
 -עֶגְנָא ְּךיִמ טאָה רעוֶו טְסְנאָז אּוד דְנּוא ָּךיִד ןעֶקיִרְד דְנּוא

 ְךיִמ טאָה רעֶצעֶמיִא ,טְנאָזעֶג טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא ?טְרָהיִר 6
 ריִמ ןּופ וזיִא הָרּובְנ זַא םייװ ְּךיִא ןיִראָו ,טְריִרעֶגְנָא



 178 ט ח סאקול
 47 ראו איִז זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה איֹורְפ איד ןעוֶו :ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 דֵנּוא ,גיִדְנְרעֶמיִצ ןעֶמּוקעֶג איִז זיִא יֹוזַא ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ טיִנ
 טְגאָזעֶג םִע טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶנְרעֶדיִנַא םֶהיֵא ראַָפ זיִא

 ,טְריִרעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה איִז םֹּוראָו קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד ראָפ
 48 רֶע דְנּוא :ןעֶראָועֶג טְלייֵהעֶג רְלאַּב זיִא איִז יֹוזַא איו דְנּוא

 -יֹולְג ןייַד ,רעֶטְכאָט טְסייֵרְטעֶג אייֵז ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה
 :ןעֶדיִרְפ ןיִא העָנ .טְכאַמעֶג דְנּוזעֶג ּךיִד טאָה ןעֶּב
 49 ןּופ ןעֶמּוקעֶג רעֶנייֵא זיִא ,ןעֶכאָרְּפְׁשעֶג ְּךאָנ טאָה רֶע לייַו
 עֶנייֵד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,לֶהּוׁש רעֶד ןּופ םֵנְרַּפ םעֶד
 80 רעֶּבָא !רֶהעֶמ טיִנ יִּבַר םעֶד היִמעָּב ,טיֹוט זיִא רעֶטְכאָט
 ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶג סאָד טאָה ַעּוׁשֵי ןעוֶו
 :ןעֶרעֶו דנּוזעֶג איִז טעֶו יֹוזַא רּונ ּביֹולְג .טיִנ ָּךיִד טְכְראָפ
 51 רֶע טאָה ןעֶנְנאַנעֶגְנייַרַא זיֹוה םעֶד ןיִא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 דָנֹוא םֹורְמעֶּפ טְרֶעייֵנ ,ןעֶמּוקְנייַרַא טְזאָלעֶג טיִנ םעֶנייֵק
 ןּופ רעֶטּומ איִד דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד דְנּוא ,ןָנָהֹוי דְנּוא בֹקֲעַי

 59 ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְנייוֵועֶג עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :דְניֵק םעֶד
 ,טיִנ טְנייוַו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא ,טְגאָלְקעֶג רֶהיֵא רעֶּביִא
 53 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְפאַלְׁש איִז טְרֶעייֵנ ,טיֹוט טיִנ זיִא איִז
 זיִא איִז זַא טְסּואוָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָוו ,טְכאַלעֶגְסיֹוא םֶהיֵא
 54 רֶע דְנּוא ,טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא עֶלַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :טיֹוט
 ןעֶפּורעֶג טאָה דְנּוא .דְנאַה רעֶד אייַּב ןעֶמּונעֶגְנָא איִז טאָה
 58 טְסייֵג רֶהיֵא דְנּוא :ףיֹוא העָטְׁש ,לעֶרעֶמ ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא
 לאָז ןעֶמ ןעֶליֹופעֶּב טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶמּוקעֶג קיִרּוצ זיִא

 56 ְךיִז ןעֶּבאָה ןְרעֶטְלִע עֶרְהיֵא דְנּוא :ןעֶסֶע ּוצ ןעֶּבעֶג רֶהיֵא
 זַא טְגאָזעֶבְנָא אייֵז טאָה רֶע רעֶּבָא ,טְרעֶדְנּואוְוְרעֶּפ רֶהעֶז
 :ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאו ןעֶנאָז םעֶנייֵק ןעֶלאָז אייֵז

 ט לעטיפאק
 1 ,םיִדיִמְלִּת ףְלעוֶוְצ עֶנייֵז ןעֶפּורעֶגְנעֶמאַזּוצ טאָה רֶע דנּוא
 עֶלַא רעֶּביִא טְלאוַועֶג דְנּוא טְכאַמ ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה דנּוא

 2 אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶלייֵה ּוצ ןעֶטייֵהְקְנאַרְק דְנּוא ,םיִדֵׁש :
 רֶנּוא ,טאָג ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק םאָד ןעֶגיִדעֶרְּפ ּוצ טְקיִׁשעֶנְסיֹוא
 3 טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :עֶקְנאַרְק איד ןעֶלייֵה ּוצ

 קאַז ןייק ,ןעֶקעֶטְׁש ןייק ,געוֶו םעֶד ףיֹוא טיִמ טיִנְראָג טְמעֶנ
 קעֶר אייוֵוְצ טיִנ טאָה דְנּוא ,רעֶּבְליִז ןייק דְנּוא טיֹורְּב ןייק
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 טעוֶו רֶהיֵא זיֹוה ַא ראַפ סאָו ןיִא דְנּוא :ןאַמ ןייֵא ראַפ
 -ייוֵו טְהעֶג ןעֶנאַד ןּופ דְנּוא ,ןעֶטְראָד טְּבייֵלְּב ןעֶמּוקְנייַרַא
 רֶהָיֵא ןעוֶו ,ןעֶמעֶנְפיֹוא טיִנ ָּךייֵא טעוֶו םִע רעוֶו דְנּוא רעֶט
 ּסָא ּוליִּפַא טְלעֶקאָש יֹוזַא ,טאָטְׁש רעֶזיִד ןּופ םיֹורַא טְהעֶג
 דְנּוא :אייֵז ּוצ תּודֵע ןייֵא ראַפ ,סיִפ עֶרייֵא ןּופ ּביֹוטְִש םעֶד

 ןיִא ןעֶגְנַאַגעֶגְמּורַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶד אייז -
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 ,הָרּוׂשְּב עֶטּונ איִד טְגיִדעֶרְּפעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶפְרעֶד איד
 :רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא טְלייֵהעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא
 ןעֶכאַז עֶלַא ןּופ טְרעֶהעֶג טאָה טְׁשְריִפ רעֶד םֹודְרֹוה דְנּוא
 ,טְגְראָזעֶּב ראַו רֶע דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןּוהְמעֶנ ןעֶנעֶז סאוָו
 -םיֹוא טיֹוט ןּופ זיִא ןְנֶחֹוי זַא טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶביִלְטֶע לייזַז
 ;ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה ּוהָיְלַא זַא עֶכיִלְמֶע דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶג
 -פיֹוא זיִא םיִאיִבְנ עֶטְלַא איִד ןּופ רעֶנייֵא זַא ,עֶרעֶדְנַא דְנּוא
 ָךיִא ּבאָה ןֶנָחֹוי ,טְנאָזעֶג טאָה םֹודְרֹוה דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶג
 -לעוֶו ןּופ רעֶד זיִא רעוֶו רעֶּבָא .ןעֶמּונעֶנְּפּורַא ּםאָק םעֶד
 טְשְניוִועֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶכאַז עֶזיִד רעֶה ְּךיִא ןעֶב
 :ןעֶהעֶז ּוצ
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִחּולְׁש איִד ןעוֶו
 .ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו םעֶלַא טְלְהעֶצְרעֶד םֶהיֵא אייז
 -ָנאַגעֶגְקעוֶוַא ןיילַא זיִא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא
 -תיֵּב טְסייֵה םאִו טאָטְׁש רעֶד ןּופ טְרָא ןעֶטְסיוו ַא ּוצ ןעֶנ

 ןעֶּבאָה ,טְסּוָאוָועֶג סאָד טאָה קְלאַפ םאָד איוו דְנּוא :הָדְיַש 1
 ןעֶמּונעֶגְפיֹוא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא .טְגְלאַפעֶגְכאָנ םֶהיֵא אייֵז
 ,טאָּג ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןּופ טעֶרעֶג אייֵז וצ טאָה דְנּוא
 ;הָאּופְר טְפְראַדעֶּב ןעֶּבאָה סאוָו איִד טְלייֵהעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ןעֶנעֶז ,ןְהעֶג ּוצ אייֵּבְרעֶפ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה גאָט רעֶד ןעוֶו 2

15 

 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ףְלעוֶוְצ איִד
 ןעֶהעֶנְמּורַא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,קעוֶוַא קְלאָפ סאָד קיִׁש ,טְגאָז
 -ִּכעֶגְרעֶּביִא ןעֶלאָז דְנּוא ,רעֶדְלעֶפ דְנּוא רעֶּפְרעֶד איִד ּוצ
 אָד ןעֶנעֶז ריִמ ןיראו ,ןעֶמּוקעֶּב זייַּפִׁש ןעֶלאָז רֶנּוא ןעֶגיִט
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא :טֶרָא ןעֶטְסיוז ַא ןיִא

 ריִמ ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶסֶע ּוצ אייֵז רֶהיֵא טְּביִג
 ,שיִפ אייוֵוְצ דְנּוא טיֹורְּב ףֶניִפ איו רֶהעֶמ טיִנ ןעֶּבאָה
 ראַפ ןעֶסֶע ןעֶפיֹוק דֵנּוא ןעֶהעֶג ןעֶלעוֶו ריִמ ןעֶמּונעֶגְסיֹוא
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 14 ךֶרֶע ןייֵא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו :קְלאָּפ ןעֶצְנאַג םעֶד
 םידיִמְלַּת עֶנייֵזּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא ,ןעֶׁשְנעֶמ דְנעֶזיֹוט ֶניִפ ןּופ
 19 רְנּוא :ניִצָפֹּוַפ ּוצ תֹורְבֶח ןיִא רעֶדיִנַא אייֵז טְצעֶז ,טְגאָזעֶג

 :טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ןּוהְמעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה אייֵז

 16 אייוֵוְצ איִד דְנּוא טיֹורְּב ףֶניִפ איִד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דֶנּוא
 -יִא טאָה דְנּוא ,לעֶמיִה םּוצ טְקּוקעֶנְפיֹורַא טאָה דְנּוא ,שיִפ
 ,ןעֶכאָרְּברעֶצ סֶע טאָה רֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶנ הָבָרְּב ַא אייֵז רעֶּב
 ןעֶלאָז אייֵז זַא םיִדיִמְלַּת איִד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג םַע טאָה רֶנּוא

 17 ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶנעֶלְראָפ קְלאָּפ םעֶד סֶע
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶראָועֶנ טאַז עֶלַא ןעֶנעֶז דִנּוא

 ףְלעוֶוְצ ;ְּךעֶלקעֶרְּב איִד ןּופ ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז זיִא םאו
 ;ּברעֶק
 18 ,ןעֶמעֶּבעֶב רעֶדְנּוזעֶּב טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דִנּוא
 -עֶנ אייֵז רֶע טאָה ,םֶהיֵא טיִמ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןעֶראַ יֹוזַא
 ?ןיִּב ְּךיִא זַא טייל איִד ןעֶנאָז רעוֶו ,טְגאָזעֶג רְנּוא טְגעֶרְפ
 19 רעֶד ןֶנָחֹוי ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 איִבָנ ַא זַא ,עֶרעֶדְנַא דְנּוא ,ּוהַָלֵא עֶרעֶדְנַא רעֶּבָא .לֵּבַׁשְמ
 90 םאָה רֶע דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םיִאיִבְנ עֶטְלַא איִד ןּופ
 דְנּוא ?ןיֵּב ְךיִא זַא רֶהיֵא טְגאָז רעוֶו רעֶּבָא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ

 ןּופ ַחיִׁשָב רעֶד ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה םֹורְטעֶּפ
 91 אייֵז טאָה דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶנְנָא אייֵז טאָה רֶע רעֶּבָא :טאָנ
 22 רֶע רֶנּוא :ןעֶנאָז טיִנ םעֶנייֵק סאָד ןעֶלאָז אייֵז טְגאָזעֶבְנָא
 -ךעֶפ דְנּוא ,ןעֶדייֵל ליִפ םּומ םָדָא-ְוֶּב רעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה

 םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד דְנּוא עֶטְצְלֶע איִד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶּפְראוָו
 ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טעֶמייֵמעֶג דְנּוא ,םיִרְפֹוס דְנּוא
 :באָמ ןעֶטיִרְד םעֶד ףיֹוא
 28 -ּוקְבאָנ ריִמ ליוװ םִע רעוֶו ,טְנאָזעֶג עֶלַא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא

 רֶע זאָל דְנּוא ,ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ טְסְּבְלעֶז ְךיִז לאָז רעֶד ןעֶמ
 24 ןיִראָז :ןעֶנְלאָפְכאָנ ריִמ דְנּוא ץיירק ןייַז ןעֶמעֶמ ְךיִלְבעֶט
 ,ןעֶריִלְרעֶפ סֶע טעוֶו רעֶד ,ןעֶטעֶר ןעֶּבעֶל ןייַז ליוז סֶע רעֶז
 טעֶנייֵמ ןּופ ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶּבעֶל ןייַז טעוֶו םִע רעוֶו רעֶּבָא
 .98 םעֶד םִע טְפְלעֶה סאוָו ןיִראָו :ןעֶטעֶו סַע טעוֶו רעֶד ,ןעֶנעוֶו
 טְריֵלְרעֶפ דְנּוא ,טְלעֶו עֶצְנאַג איִד טְניוִועֶג רֶע ןעֶו ,ׁשְנעֶמ
 26 םֶע רעוֶז ןיִראוָו ?טְניִדעֶׁשעֶּב טְרעוֶו רֶע רעֶדָא ןייֵלַא ְָךיִז

19 
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 םעֶד טיִמ ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ דְנּוא ריִמ טיִמ ןעֶמעֶש ְּךיִז טעוֶו

 ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו ,ןעֶמעֶׁש ְךיֹוא םֶדָאְוִּב רעֶד ְךיִז טעוֶו
 איד ןּופ דְנּוא רעֶטאָפ ןייז ןּופ דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייֵז ןיִא

 ןעֶנעֶז םִע ;ךייא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב רעֶּבָא :םיִכָאְלַמ עֶניִלייֵה 7
 ןעֶבּוזְרעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו סאוָו ,ריִה ןעֶהעֶּמְׁש סאוָו עֶכיִלְטֶע אָד

 :טאָנ ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק סאָד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז זיִּב ,טיֹוט םעֶד -
 טאָה יֹוזַא ,ןעֶדעֶר עֶזיִד ְּךאָנ גאָט טְכַא ןיִא ראו םִע דְנּוא 8

 זיִא דְנּוא ,בֹקֲעַי דְנּוא ןֶנָחֹוי דְנּוא םֹורְמעֶּפ ןעֶמּונעֶג רֶע

 ְךיִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶטעֶּב ּוצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא 9
 עֶנייֵז דְנּוא טְרעֶדְנֶעְרעֶּפ םיִנָּפ ןייַז ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איד

 רעֶנעֶמ אייוֵוְצ ,העָז דְנּוא :ןעֶראוָועֶג סייוװ ןעֶנעֶז רעֶדייֵלל 0
 ;ּוהָיְלַא דְנּוא הֶׁשֹמ ןעֶראַוַו איִד י,טעֶרעֶנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה

 ןעֶּבאָה דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה ןיִא ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו 1
 ןיִא ןעֶליִּפְרעֶד טעוֶו רֶע סאו ,גְנאַגְסיֹוא ןייַז ןּופ טעֶרעֶג

 םֶהיֵא טיִמ ןעֶראוַו סאוָו איִד דְנּוא םֹורְטעֶּפ רעֶּבָא :םִיַלָשּורְי 2
 -ְםיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז איו דְנּוא ,ןעֶפאַלְׁשעֶג קְראַטְׁש ןעֶּבאָה
 ,טייֵקְביִלְרעֶה עֶנייֵז ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְכאוַועֶג
 -אֵטְׁשעֶג םֶהיֵא אייֵּב ןעֶנעֶז םאִו רעֶנעֶמ אייוֵוְט איִד דְִנּוא

 -עֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ראַו םִע דְנּוא :ןעֶנ 8
 ראַפ טּוג זיִא םִע ןַעּושִי ּוצ טְנאָזעֶג םֹורְעֶּפ טאָה ,ןעֶנְנאַב
 -עֶג אייֵרְד ןעֶכאַמ ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא .ןייַז ּוצ אָד םִנּוא
 דְנּוא ,הָשֹמ ראַפ םֶנייֵא דְנּוא ,ריִד ראַפ םִנייֵא ,ןעֶטְלעֶצ
 רֶע סאו טְסּואוְועֶג טיִנ טאָה רֶע ןיִראָו .ּוהָיְלֵא ראַפ םֶנייֵא

 ןעֶמּוקעֶנ ןעֶקְלאָָז ַא זיִא ,טעֶרעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו :טְנאָז 4
 -עֶג ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .טְקעֶדעֶגְרעֶּביִא אייז טאָה דְנּוא

 :ןעֶגְנאַגעֶגְנייִרַא ןעֶקְלאוָו םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןעֶטְכְראָפ
 ,טְגאָזעֶג טאָה סאוָו ,ןעֶקְלאוָו םעֶד ןּופ לֹוק ַא ראוַו סֶע דְנּוא 8
 איוו דְנּוא :ּוצ םֶהיֵא טְרעֶה ,ןְהּוז רעֶשְּביִלעֶג ןייֵמ זיִא רעֶזיִד 6

 ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵלַא ַעּוׁשִי זיִא ,אייֵּבְרעֶפ ראַו עֶמיִטְׁש איד
 םעֶנייֵק ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגיוִוְׁשעֶג ליִטְש ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ןעֶּבאָה אייֵז סאו ְּךאַז עֶנייֵק ןּופ געֶט עֶזיִד ןיִא טְגאָזעֶג טיִנ
 ;ןעֶהעֶזעֶג

 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ,גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא ראו םִע דְנּזא 7
 םיֹורְג ַא םֶהיֵא טאָה ,גְראַּב םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא
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 38 קְלאָפ םעֶד ןּופ ןאַמ ַא העָז דְנּוא :םעֶנְנעֶנעֶּב קְלאַּפ

 ףיֹוא העְז ;ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ,יִּבַר ,טְגאָזעֶג דָנּוא ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה
 39 ַא ,העָז דְנּוא : רעֶניִצְנייֵא ןייֵמ זיִא רֶע ןיִראָו ,ןְהּוז ןיימ
 רֶע דְנּוא ,גְניִלְציִלְּפ טֶעייֵרְׁש רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא טְמעֶנ ַחּור
 םֶהיֵא ןּופ םיֹוק טְהעֶג רֶע דְנּוא ,טְמיֹוׁש רֶע זיִּב םֶהיֵא טְסייַר
 40 ּבאָה ָּךיִא דְנּוא :ןעֶסיֹומְשּוצ םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו ,קעוֶוַא

 -ָםיֹורַא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶטעֶּבעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵד
 41 םאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּביירְט
 -ךעֶפ דְנּוא סעֶגיִּביֹולְגְנּוא רֶהיֵא טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶב
 דְלּודעֶג ְּךייֵא טיִמ ְּךאָנ ְךיִא לעוֶו גְנאַל איז ,רֹוד סעֶטְרעֶק
 49 ּוצ זיִא רֶע ןעֶו דְנּוא :רעֶהַא ןְהּוז ןייֵד גְנעֶרְּב ? ןעֶּבאָה
 -עֶנ דִנּוא ןעֶסיִרעֶג דֶׁש רעֶד םֶהיִא טאָה ,ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא
 ײעֶבְנָא ַחּור םעֶנייֵרְנוא םעֶד טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ;טעֶׁשְִטיִמ

 םֶהיִא טאָה דְנּוא ,טְלייֵהעֶג דְניֵק םאָד טאָה דְנּוא ,ןֶעיִרְׁש
 | : רעֶטאָפ ןייַז ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג

 48 -ְךעֶה איִד רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ עֶלַא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶלַא ןעוֶו דְנּוא ,טאָג ןּופ טייקְביִל
 עֶנייֵז ּוצ רֶע טאָה ,ןּוהְטעֶג טאָה ַעּוׁשִי סאָוָו םעֶלַא רעֶּביִא
 44 עֶרֶעייֵא ןיִא רעֶטְרעֶו עֶזיִד טְנעֶל :טְנאָזעֶג םיִדיִמְלַּת

 ןעֶרעֶזְו ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טעֶז םָדָאיְוִּב רעֶד ןיִראָו ,ןעֶריֹוא
 45 ְךאַז עֶזיִד ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא : ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רְנעֶה איִד ןיִא
 זַא ןעֶנְראָּבְרעֶפ אייֵז ןּופ ראַוַו םִע דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ
 -עֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶפייֵרְגעֶּב טיִנ םִע ןעֶלאָז אייז
 :ןעֶנעֶרְפ ּוצ ְּךאַז עֶניִזאָד איִד ןעֶנעוֶו םֶהיֵא ןעֶטְכְראָּפ
 46 -ְלעֶו ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא אייֵז ןיִא ןעֶקְנאַדעֶג ַא זיִא אָד .דְנּוא

 47 -עֶנ טאָה ַעּושִי רעֶּבָא : רעֶטְסעֶרְג רעֶד זיִא אייֵז ןּופ רעֶכ
 ַא טאָה רֶע דְנּוא ,ץְראַה רֶעייֵז ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איִד טְסּואוְו
 :טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז אייֵּב םִע טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנָא דְניֵק
 48 דְניִק סאָד טעוֶו םִע רעוֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא

 דְנּוא ;ףיֹוא ְּךיִמ טְמעֶנ רעֶד ,ןעֶמאָנ ןייַמ ןיִא ןעֶמעֶנְפיֹוא
 סאוָו םֶהיֵא ףיֹוא טְמעֶנ רעֶד ,ןעֶמעֶנְפיֹוא ְּךיִמ טעוֶו סֶע רעֶוֶו
 רעֶטְסְנעֶלְק רעֶד זיִא סאָו רעֶד ןיִראָו ;טְקיִׁשעֶנ ָּךיִמ טאָה
 :ןייַז רעֶטְׁשְרֶע רעֶד טעוֶו רעֶד ,עֶלַא ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ
 49 ריִמ ,ראַה ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ןֶנָחֹוי דְנּוא
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 ןיִא םיִדֵׁש סיֹורַא שְּבייֵרְט סאָו ןעֶהעֶזעֶג ןעֶציִמיִא ןעֶּבאָה
 רֶע לייוו ,טְרעוֶוְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייֵד

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ָּךאָנ טיִנ םֶנֹוא טְגְלאָפ 0

 םֶנּוא ןעֶגעֶק טיִנ זיִא םִע רעוֶו ןיִראָו .טיִנ םֶהיֵא טְרעוֶוְרעֶפ
 -ךעֶד ראו טייֵצ איִד ןעוֶו ראוַו סֶע דְנּוא :םִנּוא ראַפ זיִא 1

 םיִנָּפ ןייַז רֶע טאָה ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא לאָז רֶע זַא טְליִפ
 םיִחּולְׁש טאָה רֶע דְנּוא :םִיַלָשּורְי ןייק טְרְהעֶקעֶג הָנְוַּב טיִמ 2

 דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג ְּךיִז ראָפ

 ,םיִנֹורְמֹׂש איד ןופ ףְראָד א ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז
 אייֵז דְנּוא :ןעֶכאַמ גיִטְרעֶפ םֶהיֵא ראַפ ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ 8

 טְרְהעֶקעֶג ראוַו םיִנָפ ןייַז לייוו ,ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 עֶנייֵז ןעֶו :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןְהעֶנ טְלאָו רֶע איו ְּךייֵלְנ 4
 ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג סאָד ןעֶּבאָה ןָנָחֹוי דְנּוא בֹקֲעַי םיִדיִמְלַּת
 -ייִפ ןעֶסייֵה ןעֶלאָז ריִמ זַא אוד טְסְליוז ,ראַה ,טְגאָזעֶג אייֵז
 ,ןעֶרעֶצְרעֶּפ אייֵז לאָז סֶע זַא ,ןעֶמּוקְפּורַא לעֶמיִה ןּופ רֶע

 -ְמּוא ְךיִז טאָה רֶע רעֶּבָא ?ןּוהָטעֶנ טאָה ּוהָיַלַא איו יֹוזַא 8
 טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא) ,ןֶעיִרְׁשעֶנְנָא אייֵז טאָה דְנּוא ,טְרעֶקעֶנ

 םָדָא-ְןֶּב רעֶד ןיִראָו :(טְנעֶז רֶהיֵא טְסייֵג ַא ראַפ םאו ןּופ 6
 ןעֶגְנעֶרְּבּוצְמּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶּבעֶל סאָד ןעֶמּוקעֶג טיִנ זיִא
 ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .ןעֶטְלאַהְרעֶד ּוצ טְרֶעייֵג
 :ןייַרַא ףְראָד ןְרעֶדְנַא ןייַא

 ,בעוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איז ראוַו סֶע דְנּוא 7
 -ְבאָנ ריִד לעֶו ְּךיִא ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןאַמ ַא טאָה

 וצ טאָה ַעּוׁשִי דָנּוא :ןְהעֶנ טְסעוֶו אּוד ןיִהַא ּואְו ןעֶנְלאָפ 8

 -ייַפ איִד דְנּוא ,רעֶכעֶל ןעֶּבאָה ןעֶסקּופ איִד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא

 םָדָא-ְןֶּב רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶטְסעֶנ ןעֶּבאָה לעֶמיִה םעֶד ןּופ לעֶנ
 טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶנעֶלּוצְרעֶדיִנַא ּטאָק םעֶד ּואְז טיִנ טאָה 9

 טאָה רֶע רעֶּבֶא ;ְּךאָנ ריִמ גְלאָפ ,טְנאָזעֶג ןְרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ
 לאָז ְּךיִא זַא ןְהעֶנ ּוצ טְשְרֶעּוצ ריִמ ּביֹולְרעֶד ,ראַה ,טְגאָזעֶג

 םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶּבאָרְנעֶּב רעֶטאָפ ןייֵמ 0

 -עָּב עֶטיֹוט עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵז עֶטיֹוט איד ןעֶזאָל ,טְגאָזעֶג
 ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םאֶד גיִדעֶרְּפ דְנּוא העָנ אּוד רעֶּבָא ,ןעֶּבאָרְנ

 ָךיִא ,ראַה ,טְנאָזעֶג טאָה רעֶרעֶדְנַא ןייֵא רעֶדיוִז דְנּוא :טאָנ 1
 זַא טְשְרֶעּוצ ריִמ ּביֹולְרעֶד רעֶּבֶא ןעֶנְלאָפְכאָנ ריִד ליװ
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 62 ַעּושַי רעֶּבָא :דְניִזעֶנְזיֹוה ןייֵמ טיִמ ןעֶנְגעֶזעֶג ְּךיִמ לאָז ְּךיִא
 דְנאַה עֶנייַז טְגעֶל םאָו ׁשְנעֶמ ןייק ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 םעֶד ראַפ גיֹוט ,ְךיִז רעֶטְניִה טקּוק דְנּוא רעֶקַא םּוצ
 :םאָג ןּופ ךייֵרְניִנעֶק

 י לעטיפאק
 1 גיֵצְּביִז ָּךאָנ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ראָה רעֶד טאָה ןעֶכאַז עֶזיִד ְּךאָנ
 ןיִא טְקיִׁשעֶנְסיֹוא םֶהיֵא ראָפ אייֵז טאָה דִנּוא ,עֶרעֶדְנַא
 טאָה רֶע ןיִהַא ּואוְו ,ןייַרַא טְרָא דְנּוא טאָּמְׁש רעֶכיֵלְטיִא
 9 רעֶד ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמּוק טְלאָועֶג
 ןעֶנעֶז רעֶטייֵּבְרַא איֵד רעֶּבָא ,םיֹורְג זיִא (הָאּובְּת ןּופנ טיִנְׁש
 לאָז רֶע זַא ,טיִנְׁש םעֶד ןּופ ראַה םעֶד טעֶּב םּורְד ,גיִנעוֶו
 3 קיִׁש ךיִא טְהעֶז ,טְהעֶב :טיִנְׁש ןייַז ּוצ רעֶטייֵּבְרַא ןעֶקיִׁש
 4 יייַּב ןייק טיִמ טיִנ טְנאָרְט :ףְלעוֶו ןעֶׁשיוִוְצ ףאָׁש איז ְּךייַא
 טְסיִרְנ דְנּוא ;ְּךיִׁש עֶנייֵק דְנּוא ,ׁשאַט עֶזייֵר ןייק דְנּוא ,לעֶט
 8 רֶהיֵא זיֹוה ַא ראַפ סאָ ןיִא דְנּוא :געוֶו םעֶד ףיֹוא םעֶנייֵק
 :זיֹוה םעֶד ּוצ םֹולָׁש טְׁשְרֶע ּוצ טְנאָז ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו

 6 רֶעייֵא טעוֶו ,ןייַז ןעֶמְראָד טעוֶו םֹולָׁש ןּופ ןְהּוז ַא ןעֶו דְנּוא
 ְךיִז םִע טעֶז יֹוזַא טיִנ ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶהּור םֶהיֵא ףיֹוא םֹולָׁש
 7 זיֹוה ןעֶניִדאָד םעֶד ןיִא טְּבייַלְּב דְנּוא :ןעֶרעֶקְמּוא ְּךייַא ּוצ
 -רַא רעֶד ןיִראָו ,ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו טְקְניִרְט דְנּוא טֶסֶע דִנּוא
 :זיֹוה ּוצ זיֹוה ןּופ טיִנ טְהעֶנ ; רַכְׂש ןייַז טְרעוֶו זיִא רעֶטייֵּב
 8 דְנּוא ,ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו רֶהיֵא טאָטְׁש ַא ראַפ סאו ןיִא דְנּוא

 ָךייַא טְלעֶמְׁש ןעֶמ סאוָו טְסֶע ,ןעֶמעֶנְפיֹוא ךייַא ןעֶלעוֶו אייֵז
 9 ּוצ םְנאָז דְנּוא ,קְנאַרק ןעֶנעֶז םאְו איִד טְלייֵה דְנּוא :ראָפ
 -ּוקעֶנ טְנְהאָנ ְּךייֵא ּוצ זיִא טאָנ ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םאָד ,אייֵז
 10 -ּוקְנייַרַא טעֶו רֶהיֵא טאָטְׁש ַא ראַפ םאָו ןיִא רעֶּבִֶא :ןעֶמ
 . םיֹורַא טְהעֶנ ,ןעֶמעֶנְפיֹוא טיִנ ץייַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶמ
 11 ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד ּוליִפַא :טְנאָז דְנּוא ןעֶסאַנ עֶרְהיִא ןיִא
 ןעֶנעֶק ריִמ ןּוהְמ ,םֶנּוא ןָא טְּבעֶלְק סאָו טאָמְׁש עֶרֶעייֵא
 ְךייֵרְניִנעֶק סאָד זַא סאָד טְסייוֵז רעֶּבָא ,ןעֶלְקאָׁשְּפֶא ְךייֵא
 19 זַא ;ףייֵא גאָז ְּךיִא :ןעֶמּוקעֶג טְנְהאָנ ָּךייַא ּוצ זיִא טאָנ ןּופ
 ראַפ איו ,גאָט ןעֶזיִד ןיִא םֹודְס ראַפ ןייַז רעֶנְניִרְנ טעֶו םִע
 :טאָמְׁש רעֶזיִד

 13 ןעו ןיִראָו ,הָדיֵצ-תיֵּב ריִד ּוצ העוו ,ןיִזָרֹוּכ ריִד ּוצ הע -
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 -לאָֹו ,ןעֶראוָועֶנ ןּוהְמעֶנ ְּךייֵא ןיִא ןעֶנעֶז םאָו תֹורּובְנ איד
 ןעֶטְלאָו יֹוזַא ,ןֹודיִצ דְנּוא רֹוצ ןיִא ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנ ןעֶט
 הָבּוׁשִּת דְנּוא שַא דְנּוא קאַז ןיִא ןעֶסעֶזעֶ גְנאַל ןיֹוׁש אייֵז

 ראפ ןייַז רעֶגְניִרְג טָּפְׁשִמ םייֵּב טעוֶו םֶע רעֶּבָא :ןּוהְטעֶב 4
 םאוָו ,םּוחָנ-רַפְּכ אּוד דְנּוא :ָּךייֵא ראַפ איו ןֹודיִצ דְנּוא רֹוצ 8

 טְרעֶדיִנְרֶע טְסעוֶו ,לעֶמיִה םּוצ זיִּב טְכייֵהְרעֶד טְסיִּב אוד
 ,ּוצ ָּךייַא טְרעֶה סאָו רעֶד :לֹואְׁש םעֶד ןיִא זיִּב ןעֶרעוֶו 6

 -ךעֶפ .ְּךייֵא טְפְראַוְרעֶפ סֶע רעֶו דְנּוא .ּוצ ָּךיִמ טְרעֶה
 -ךעֶפ רעֶד ְּךיִמ טְפְראוַוְרעֶפ םִע רעוֶו דְנּוא ;ָךיִמ טְפְראוַו

 ביִצְּביִז איִד דְנּוא :טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה סאוָו םעֶד טְּפְראוַו 7
 ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,רייֵרְפ טיִמ ןעֶמּוקעֶנְקיִרּוצ ןעֶנעֶז
 ןיא גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םָנּוא ּוצ ןעֶנעֶז םיִדֵׁש איִד ּוליִפַא ,ראַה

 ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶב אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמאָנ ןייד 8
 :קיִלְּב ַא איו לעֶמיִה ןּופ ןעֶלאַּפְפּורַא ןֶמֵׂש םעֶד ןעֶהעֶזעֶג

 דְנּוא ןעֶגְנאַלְׁש ףיֹוא ןעֶטעֶרְט ּוצ טְכאַמ ְךייֵא ּביִנ ְּךיִא ,טְהעֶז 9
 םעֶד ןּופ טְכאַמ ןעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא דְנּוא ןעֶנאָיְּפְראַקְׁש

 טייֵרְפ רעֶּבָא :ןעֶדאָׁש ְּךייַא טעֶװ ְּךאַז ןייק דְנּוא ,דְנייַפ 0
 ְךייַא ּוצ ןעֶנעֶז תֹוחּור איִד סאָו ,םעֶד רעֶּביִא טיִנ ְךייֵא
 ןעֶמעֶנ עֶרייֵא לייז ,רעֶּביִל ָּךייַא טייֵרְפ .גיִנעֶטְרעֶטְנּוא
 :לעֶמיִה םעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז

 םעֶד ןיִא טייֵרְפעֶג ַעּוׁשִי ְּךיִז טאָה הָעָׁש רעֶניִזאָד רעֶד ןיִא 1
 ןּופ ראַה ,רעֶטאָפ ריִד קְנאַד ְךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,טְסייֵג
 ןעֶליֹוהְרעֶפ ןעֶכאַז עֶזיִד טְסאָה אּוד סאָד ,דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה
 אייז טְסאָה אּוד דנּוא ,עֶניִדְנעֶמְׁשְרעֶפ דְנּוא םיִמָכַח איִד ןּופ

 זיִא םִע ןיִראָז רעֶטאָפ ,אֹוי .רעֶדְניִק עֶגְנּי וצ טְקעֶלְּפְטְנַא
 -עֶנעֶגְרעֶּביִא ריִמ זיִא סעֶלַא :ןעֶלאַפעֶג ליֹואוְו יֹוזַא ריִד 2

 רעֶד רעֶו טיִנ טְסייוֵו רעֶנייֵק דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶּב ,
 זיִא רעֶטאָפ רעֶד רעוֶו דְנּוא ,רעֶטאָפ רעֶד רעֶסיֹוא זיִא ןְהּוז
 ליװ ןְהּוו רעֶד ןעֶמעֶו ּוצ רעֶד דְנּוא ,ןְהּוז רעֶד רעֶסיֹוא
 :ןעֶקעֶלְּפְטְנַא םֶהיֵא

 -עֶנ דְנּוא םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ּוצ טְרעֶקעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא 8
 סאוָו םאָד ןעֶהעֶז סאוָו ןעֶניֹוא איִד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג ,טְגאָז

 דָנּוא םיִאיִּבְנ עֶליִפ זַא ,ְךייִא גאָז ְךיִא ןיִראוָו :טְהעֶז רֶהיֵא 4
 דְנּוא ,טְהעֶז רֶהיֵא סאו ןעֶהעֶז טְלאוָועֶג ןעֶּבאָה םיִכָלְמ
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 ,טְרעֶה רֶהיֵא סאָו ןעֶרעֶה ּוצ דְנּוא .ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 :םְרעֶהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה דֵנּוא
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 25 דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא הָרֹוּת לַעַּב רעֶסיוִועֶנ ַא ,העָז דְנּוא
 לאָז סאו ,רעֶרְהעֶל ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְפּורְּפעֶג םֶהיֵא טאָה

 רעֶּבָא :ןעֶּבעֶל עֶגיִּבֶע םאָד ןיִנְׁשְרַי לאָז ְּךיִא זַא ןּוהְט ְּךיִא
 ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש סאו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 -עֶנ טאָה רֶע דְנּוא !אּוד טְסְנייַל יֹוזַא איז !הָרֹוּת רעֶד

 ,טאָג ןייֵד ,ראַה םעֶד טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְּטְנֶע
 עֶצְנאַג עֶנייַד טיִמ דִנּוא עֶלעֶז עֶצְנאַג עֶנייֵד טיִמ ןעֶּביִל

 ןייַד ּביִל דְנּוא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןייד טיִמ דְנּוא טְפאַרְק
 אּוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןייֵלַא ְּךיִד איוו רַבַח
 טְסעוֶו אּוד דְנּוא סאָד אּוהְט ;טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טְכעֶר טְסאָה

 ןעֶניִטְרעֶפְטְכעֶר טְלאָועֶג ְּךיִז טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶּבעֶל
 ? רָבַח ןייֵמ זיִא רעֶו דְנּוא ,עּוׁשֵי ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה יֹוזַא
 זיִא ןאַמ ַא טְנאָזעֶב דְנּוא טרעֶפְטְנֶעעֶב טאָה ַעּוׁשַי דֶנּוא
 -עֶנְנייַרַא זיִא דְנּוא ֹוחיִרְי ןייק םיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְּפּורַא
 ,ןעֶניֹוצעֶנְסיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו רעֶּביֹור ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶלאַפ
 ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 דנּוא :טְזאָלעֶנְרעֶּביִא טיֹוט ּבְלאַה םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 רעֶטְנּורַא געוֶז םעֶד זיִא ןֵהֹּכ ַא זַא ןעֶפאָרְמעֶג ָּךיִז טאָה סֶע

 רֶע זיִא ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג
 ַא ןעֶבייֵלְנְמעֶד :טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶב טְרָא םעֶד ּוצ זיִא יוֵל
 :טייַז רעֶדעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ זיִא רֶע דְנּוא
 ּוצ זיִא ,טְזייֵרעֶג טאָה סאו יִנֹורְמֹׂש רעֶסיוִועֶג ַא רעֶּבָא
 רֶע טאָה ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע איוו דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא
 ,ןעֶנְנאַגעֶגּוצ זיִא רֶע דְנּוא :טאַהעֶנ תֹונָמְחַר םֶהיֵא רעֶּביִא
 אייֵז ןיִא טאָה דְנּוא ,ןעֶדְנּוּבְרעֶפ ןעֶדְנּואוְו עֶנייַז טאָה דְנּוא
 עֶנייֵז ףיֹוא םֶהיֵא טאָה דְנּוא .ןייַו דְנּוא לייֵא ןעֶסאָנעֶגְנייַרַא

 עֶנְרעֶּבְרעֶה עֶנייֵא ןיִא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טְצעֶזעֶגְפיֹורַא הָמֵהְּב
 :ןעֶּבעֶנעֶג גְנּוטְכַא םֶהיֵא ףיֹוא טאָה דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא

 יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעֶוֶוַא ןיִא רֶע ןעוֶו איִרְפ רעֶד ןיִא דְנּוא

 -עֶג אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶדְליִג אייוֵוְצ ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא רֶע טאָה
 ףיֹוא ּביִג ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוִצ טאָה דְנּוא ,םריוז םּוִצ ןעֶּבעֶג
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 ,ןעֶּבעֶגְסיֹוא רֶהעֶמ טְסעוֶו אּוד סאָו דנּוא ,גֶנּוטְכַא םֶהיֵא
 ;ןעֶמּוקְקירּוצ לעֶו ָךיִא ןעֶו ןעֶלאָצעֶּב ריִד ְךיִא לעוֶו יֹוזַא

 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ריִד ְּךיִז טְכאַד ,אייֵרְד איִד ןּופ רעֶכְלעוֶו 6
 ;רעֶּביֹור איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶלאַפעֶג זיִא םאוָו םעֶד ןּופ רַבַח

 דָסֶח םֶהיֵא טיִמ טאָה סאָו רעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 7
 דְנּוא העָנ טְגאָועֶג םֶהיֵא ּוצ ַעּוׁשִי טאָה יֹזַא ,ןּוהְטעֶנ
 :ןעֶכייֵלְנְסעֶד אּוד אּוהְט

 ןיִא רֶע זיִא יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איוו ראוַו םֶע דְנּוא 8
 טאָה םאָװ איֹורְפ ַא דנּוא .ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ףְראָד ןייֵא
 ;זיוה רֶהיֵא ןיִא ןעֶמּזנעֶנְנייֵרַא םֶהיֵא טאָה אָּתְרַמ ןעֶסייֵהעֶג

 ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאוָו רעֶטְסעוֶוְׁש ַא טאַהעֶג טאָה איִז דָנּוא 9
 ,ַעּוׁשֵי ןּופ םיִפ איִד אייַּב ןעֶמעֶועֶג ְּךיֹוא זיִא םאו ,םָיְרִמ

 ְךיִז טאָה אָּתְרַמ רעֶּבָא :דייֵר עֶנייֵז טְרעֶהעֶנּוצ טאָה דְנּוא 0
 רְנּוא ןעֶמּוקעֶנּוצ זיִא איִז דְנּוא ;ןעֶניִד ליִּפ טיִמ טְהיִמעְּב
 עֶנייֵמ סאָד ְּךאָנְרעֶד טיִנ אוד טְסְנעֶרְפ ,ראַה ,טְגאָזעֶג טאָה

 !ןעֶניִדעֶּב ּוצ טְואָלעֶגְרעֶּביִא ןיילַא ְּךיִמ טאָה רעֶֶטְסעוֶוְׁש
 ַעּושֵי רעֶּבָא :ןעֶפְלעֶה ריִמ לאָז איִז זַא רֶהיֵא נאָז םּורְד 1

 ,אָּתְרַמ ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה
 -אַז עֶליִפ ןעֶנעוֶו ְּךיִז טְסְהיִמעֶּב דְנּוא טְסְגְראָז אּוד ,אָּתְרַמ

 ְךיִז טאָה םָיְרִמ דְנּוא .גיִטייֵנ זיִא ְּךאַז ןייֵא רעֶּבָא :ןעֶב 2
 רֶהיֵא ןּופ טיִנ טעוֶו םאו ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא לייֵט עֶטּונ סאָד
 :ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא

 אי לעטיפאק
 ןעֶסיוִועֶג ַא ףיֹוא ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סֶע 1

 -עֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג לֵלַּפְתִמ רֶע טאָה טְרָא
 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז ןּופ רעֶנייֵא טאָה יֹוזַא ,טְרעֶה
 טאָה ןֶנָחֹוי איוז יֹוזַא ,ןעֶמעֶּב ּוצ םִנּוא רֶהעֶל ,ראַה ,טְנאָז
 אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא :טְרְהעֶלעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ְּךיֹוא 2

 אּוד םאו רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ,טְגאָז ,טעֶּב רֶהיֵא ןעוֶו ,טְנאָזעֶג
 געֶמ .ןעֶמאָנ ןייד ןייַז לאָז טְגיִלייֵהעֶג ,לעֶמיִה םִיִא טְסיִּב

 ןעֶרעוֶ ןּוהְּטעֶנ לאָז ןעֶליוִו ןייֵד .ןעֶמּוק ְךייֵרְגיִנעֶק ןייד
 ןעֶדעֶי םִנּוא ּביִנ :לעֶמיִה םיִא איו יֹוזַא ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא 8
 .ןעֶדְניִז עֶרעֶזְנּוא םֶנּוא ּביִנְרעֶפ דְנּוא :טיֹורְּב רעֶזְנּוא גאָט 4

 םִנּוא ןעֶנעֶז סאוָו איִד עֶלַא ְךיֹוא ןעֶּבעֶנְרעֶפ ריִמ ןיִראוָו
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 טְּרֶעייַג ,גָנּופירְּפ רעֶנייק ןיִא טיִנ םֶנּוא גְנעֶרְּב דְנּוא .גיִדְלּוש
 5 -עֶב אייֵזּוצ טאָה רֶע דְנּוא :לעֶּביִא םעֶד ןּופ םֶנּוא טיִהעֶּב
 רֶע דְנּוא ,דְנייֵרְפ ַא טאָה םאָָו ְָּךייֵא ןּופ רעֶכְלעוֶו ,טְנאָו
 ּוצ טעוֶו דְנּוא ,טְכאַנ רעֶד ןעֶטיִמ ןיִא ןְהעֶב םֶהיֵא ּוצ טעוֶו

 6 ַא ןיִראָו :םיֹורְּב אייֵרְד ריִמ גְראָּב ,דְנייַרְפ ,ןעֶבאָז םֶהיֵא
 ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ,געוֶו םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ריִמ ּוצ זיִא דְנייֵרְפ

 7 טעֶדֶז גיִנעוֶוְניִא ןּופ רעֶד דְנּוא !ןעֶנעֶלּוצְראָפ סאו טיִנ םֶהיֵא
 זיִא ריט איִד .ַחיִרְטַמ טיִנ ָּךיִמ אייֵז ,ןעֶנאָז דְנּוא ןעֶרעֶפְטְנֶע

 ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶנייֵמ רְנּוא ,ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ ןיֹוׁש
 :ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ דְנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טיִנ ןעֶק ָּךיִא ,טעּב םיִא

 8 ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעֶו טיִנ ּךיֹוא םעֶֶז רֶע ןעֶו ,ךייֵא גאָז ְּךיִא
 ןעֶנעוֶו רעֶּבִא ,דְנייֵרְפ ןייֵז זיִא רֶע לייוװ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא דְנּוא
 טעדֶו דֵנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא רֶע טעו ןעֶטעֶּב סעֶניִדאַּפְצּוח ןייַז
 9 אָז ְּךיִא דְנּוא :ףְראַדעֶּב רֶע איו ליִפ יֹוזַא ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא

 ,טֶכּוז ,ןעֶרעֶֶו ןעֶּבעֶגעֶג ךייַא טעוֶו סֶע דְנּוא ,טעֶטעֶּב ;ּךייֵא
 ָךייַא טעדֶד םֶע דְנּוא ,ןָא טְּפאַלְק .ןעֶניִּפעֶג טעוֶז רֶהיִא דְנּוא
 10 ,טעֶטעֶּב םאֶו רעֶכיֵלְטיִא ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶנְפיֹוא
 םאָװ םעֶד ּוצ דְנּוא ,טְניִפעֶג ,טְכּוז םאִו רעֶד דְנּוא ,טְגיִרְק

 11 זיִא רעֶו דְנּוא :ןעֶּךעוֶו טְכאַמעֶגְפיֹוא םִע טעוֶו ,ןָא טְּפאַלְק
 ןעֶמעֶּב טעוֶו ןְהּוז ןייֵז ןעוֶו סאָו ;ָּךייַא ןעֶשיוִוְצ רעֶטאַפ ַא
 רֶע ןעוֶו דְנּוא ?ןייֵטְׁש ַא ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא רֶע טעוֶו ,טיֹורְּב םּוא

 -ְנַא גְנאַלְׁש ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא רֶע טעֶו ,שיִפ ַא ןעֶטעֶּב טעוֶו
 12 ןייַא ןעֶטעֶּב טעוֶו רֶע ןעֶו ּרֵע ןעוֶו רעֶדָא ?שיִּפ ַא טאַטְש

 - 18 רֶהיֵא ןעוֶו םּורְד : ןָאיִּפְראַקְׁש ַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא רֶע טעֶו ,ײַא
 עֶרייֵא ּוצ תֹונָּתַמ עֶמּונ ןעֶּבעֶג ּוצ טְסייוֵו ,טְכעֶלְׁש טְנעֶז סאוָו
 לעֶמיִה םיִא רעֶטאָפ רעֶד טעוֶו רֶהעֶמ ליִפ איז רעֶדְניִק
 :םֶהיֵא ןעֶמעֶּב סאוָו איִד ּוצ ׁשֶדֹוקֲה ַחּור םעֶד ןעֶּבעֶנ

 14 ,םּוטִׁש ראוַו רֶע דְנּוא ,דֵׁש ַא ןעֶּביִרְטעֶנְסיֹורַא טאָה רֶע דְנּוא
 רעֶד טאָה ,ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא זיִא דֵׁש רעֶד ןעוֶו ראו סֶע דְנּוא
 :טְרעֶדְנּואוְועֶג ָּךיִז טאָה קְלאַפ סאָד דְנּוא .טעֶרעֶג רעֶמּוטְׁש

 15 םיֹורַא טְּבייֵרְט רֶע ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןּופ עֶכיִלְמֶע רעֶּבָא
 16 דְנּוא :םיִדֵׁש איִד ןּופ טְשְריִפ םעֶד בּובְז-לַעַּב ָּךְרּוד םיִדֵׁש
 םֶהיֵא ןופ ןעֶּבאָה דְנּוא ,םֶפּורְּפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא

 17 עֶרייֵז גיִדְנעֶסיוִז רֶע רעֶּבָא :לעֶמיִה ןּופ ןעֶבייֵצ ַא טְגְנאַלְרעֶפ
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 סאו ְּךייֵרְגיִנעֶק םעֶכיִלְטיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ,ןעֶקְנאַדעֶג
 סאוָז זיֹוה ַא דְנּוא ,טְסיוִוְרעֶפ טְרעֶֶו ,טְלייֵהְטּוצ ָּךיִז טיִמ זיִא

 ןֶטָׂש רעֶד ןעוֶו דְנּוא :ןייֵא טְלאַפ ,טְלייֵהְטּוצ ְּךיִז טיִמ זיִא 8
 -עֶּב ְּךייֵרְניִנעֶק ןייַז לאָז ֹוזַא איז ,טְלייֵהְטּוצ ְךיִז טיִמ זיִא

 םיִדֵׁש םיֹורַא ּבייַרט ָּךיִא זַא ,טְנאָז רֶהיֵא ןיִראָו ?ןְהעֶטְש

 ָךְרּוד םיִדֵׁש סיֹורַא ּבייֵרְט ָּךיִא ןעוֶו דְנּוא :בּובְז-לַעַּב ָּךְרּוד 9
 -םיֹורַא רעֶדְניִק עֶרייֵא אייֵז ןּודְמ ןעֶמעוֶו ָּךְרּוד ,בּובְזילַעַּב

 רעֶּבָא :רעֶטְכיִר עֶרייֵא ןייַז אייֵז ןעֶלעוֶו םּורְד ?ןעֶּבייֵרְט 0
 ,טאָנ ןּופ רעֶנְניִפ םעֶד טיִמ םיִדֵש סיֹורַא ּבייֵרְמ ָּדיִא ןעֶו
 :ןעֶמּוקעֶנ ְָךייֵא ּוצ יֵדֵוַא טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק סאָד זיִא יֹוזַא

 ןייז טיִה ןאַמ רעֶטְנעֶפאַועֶג רֶנּוא רעֶקְראַטְׁש ןייֵא ןעוֶו 1
 ןעוֶו רעֶּבָא :רעֶכיִז ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייַז זיִא יֹוזַא ,זיֹוה ןעֶנייֵא 2

 םֶהיֵא טעזֶז דְנּוא ןעֶמּוק טעוֶו םֶהיֵא ןּופ רעֶרעֶקְראַטְׁש ןייַא
 -לעֶו ןיִא ןעֶפאַו ןייז ןעֶמעֶנְקעוֶוַא רֶע םעוֶו יֹוזַא ,ןעֶמּוקייֵּב
 -וצ ּביֹור ןייַז טעוֶו דְנּוא ,טְרעֶכיִזְרעֶפ ְּךיִז טאָה רֶע רעֶכ

 דְנּוא ,ריִמ ןעֶנעֶק זיִא ,ריִמ טיִנ זיִא םאִו רעֶד :ןעֶלייֵהְמ 8
 ןעוֶו :טייֵרְּפְׁשְרעֶצ רעֶד ,ריִמ טיִמ טיִנ טְלעֶמאַז סאוָו רעֶד 4

 טְהעֶנ יֹוזַא ,שְנעֶמ ַא ןּופ סיֹורַא טְהעֶנ ַחּור רעֶנייֵרְמּוא רעֶד

 -עֶג דְנּוא ,הּור טֶכּוז דְנּוא ,רעֶטְרֶע עֶנעֶקּורְמ ןיִא םּזרַא רֶע
 ּוצ ןעֶרעֶקְמּוא ְּךיִמ לעֶזְו ְּךיִא ,רֶע טְגאָז יֹוזַא .טיִנ איִז טֶניִפ

 ןעוֶו דְנּוא :ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ןיִּב ְּךיִא ןעֶנאַוַו ןּופ ,זיֹוה ןייֵמ 5
 :טְריִצעֶנְסיֹוא דְנּוא טְרעֶקעֶנְסיֹוא סֶע רֶע טְניִפעֶנ ,טְמּוק רֶע

 -ְרֶע ְָּךאָנ תֹוחּור עֶרעֶדְנַא ןעֶּביִז טְמעֶנ דְנּוא רֶע טְהעֶנ יֹוזַא 6
 ועד דְנּוא .טְראָד ןעֶניֹואוְו דְנּוא ןעֶמּוק דְנּוא ,רֶע איז רעֶנ = |

 :ּבייַהְנָא רעֶד איז רעֶנְרַא זיִא ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ ףֹוס

 ,טְגאָזעֶג ןעֶכאַז עֶגיִזאָד איִד טאָה רֶע ןעוֶו ראוַו סֶע דְנּוא 7
 לֹוק רֶהיֵא קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ איֹורְפ ַא טאָה יֹוזַא

 םאָח ּבייל רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 טְּסאָה אּוד סאו ןעֶטְסיִרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶנאָרְטעֶג ָּךיִד טאָה

 -עֶג איִד ןעֶנעֶז רעֶּביִל ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא :טְנייֵזעֶב 8
 ןעֶמְלאַה דְנּוא טאָג ןּופ טְראָו סאָד ןעֶרעֶה סאו ,טְׁשְנעֶּב
 :סֶע

 רֶע טאָה ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז טאָה קְלאָפ םאָד ןעוֶו דְנּוא 9
 סֶע רֹוד םעֶטְכעֶלְׁש ַא זיִא םאֶר ןעֶנאָז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
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 טיִנ אייֵז טעֶו ןעֶכייֵצ רעֶדְנַא ןייֵק רעֶּבָא ;ןעֶכייֵצ ַא טְכּוז
 :איִבָנַה הָנֹוי ןּופ ןעֶכייֵצ םאָד רעֶסיֹוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶנ
 30 טייֵל איִד ּוצ ןעֶכייֵצ ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא הָנֹוי איז יֹוזַא ןיִראָו
 31 איִד :רֹוד ןעֶזיִד ּוצ ןייַז םָדָא ןֶּב רעֶד טעוֶו יֹוזַא ,הֵוְניִנ ןּופ
 איִד טיִמ טָּפְׁשִמ םעֶד ןיִא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טעדֶו םֹורָד ןּופ הָּכְלַמ
 ןיִראָו .ןעֶגיִדְלּושְרעֶפ אייֵז טעוֶו דְנּוא ,רֹוד ןעֶזיִד ןּופ טייֵל
 הָמְכָח איִד ןעֶרעֶה ּוצ טְלעוֶו קֶע םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא איִז
 :אָד זיִא הֹמֹלְׁש אי רעֶרעֶסעֶרְנ ַא ,העָז דְנּוא ,הֹמלִׁש ןּופ

 32 טָּפְׁשִמ םעֶד ןיא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו הֵוְניִנ ןּופ טייֵל איִד
 ןיראָו ;ןעֶניִדְלּושְרעֶפ םִע ןעֶלעוֶו דְנּוא ,רֹוד ןעֶזיִד טיִמ

 ,הָנֹוי ןּופ הָׁשָרִד רעֶד אייֵּב ןּוהְמעֶנ הָבּוׁשְּת ןעֶּבאָה אייֵז
 38 רעֶנייֵק דְנּוא :אָד זיִא הָנֹוי ןּופ רעֶרעֶסעֶרְג ַא ,העָז דֶנּוַא

 -ְךעֶפ ַא ןיִא איִז טְלעֶטְׁש דְנּוא ּפְמאָל ַא ןָא טיִנ טעֶדְניִצ
 ףיֹוא טְרֶעייֵנ ,לעֶטְסעֶמ ַא רעֶטְנּוא רעֶדָא ,טֶרָא םעֶנעֶנְראָּב
 םאָד ןעֶהעֶז ןעֶלאָז ןייֵרַא ןעֶמּוק סאָו איִד זַא לעֶטְׁשעֶג ַא
 54 ןעוֶו םּורָד .גיֹוא םאָד זיִא ּבייֵל םעֶד ןּופ טְכיֵל םאָד :טְכיֵל
 ,ביִטְכיֵל ּבייֵל רעֶצְנאַג ןייַד זיִא יֹוזַא ְּךאַפְנייֵא זיִא גיוא ןייֵד

 :רעֶטְסְניִפ ּבייל ןייד זיִא יֹוזַא ,לעֶּביִא זיִא םִע ןעוֶו רעֶּבָא
 35 -םִניִפ טיִנ לאָז ריִד ןיִא זיִא סאו טְכיֵל סאָד זַא ,העָז םּורְד
 86 דִנּוא ,גיִטְכיל זיִא ּבייֵל רעֶצְנאַנ ןייַד ןעוֶו םֹּורְד :ןייַז רעֶמ
 עֶצְנאַג סאָד טעֶו יֹוזַא ,רעֶטְסְניִפ טיִנ זיִא ןּופְרעֶד לייֵהְט ןייק
 עֶנייֵז אייַּב ריִד טְכייֵל סאָו ְּמאָל ַא איו יֹוזַא ,ןייַד גיְֵּכיֵל

 :בְנּונייֵׁש

 87 שֹּורַּפ ַא םֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,טעֶרעֶנ טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא
 דְנּוא .ןעֶסֶע גאָטיִמ םֶהיֵא אייֵּב לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶנ
 :טְצעֶזעֶג ׁשיִט םּוצ ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא רֶע
 38 דָנּואוְועֶג ְּךיִז רֶע טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג םאָד טאָה ׁשּורָּפ רעֶד ןעוֶו
 רעֶד ראַפ ןעֶׁשאַועֶג רעֶהיִרְפ טיִנ ָּךיִז טאָה רֶע לייוו טְרעֶד
 39 רֶהיֵא טְנאָזעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא :טייֵצְלאָמ
 ןּופ לעֶסיִׁש איִד דְנּוא רעֶכעֶּב םעֶד דְנּוצַא טְגיִנייֵר םיִׁשּורְּפ
 דְנּוא ּביֹור טיִמ לּופ אייֵז ןעֶנעֶז גיִנעוֶוְניִא רעֶּבָא ,גיִנעוֶוְסיֹוא
 40 טְכאַמעֶג טאָה םאָו רעֶד טיִנ טאָה ןעֶראַנ רֶהיִא :תֹועְׁשַר
 ?טְכאַמעֶג עֶטְסְניִנעוֶוְניִא םאָד ְּךיֹוא ,עֶטְסְגיִנעוֶוְסיֹוא םאֶד
 41 יֹוזַא דְנּוא ,טאָה רֶהיִא סאו םעֶד ןּופ הָקָדְצ טֶּביִג רעֶּבָא
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 ! םיִׁשּורְּפ ְךייֵא ּוצ העוְו רעֶּבָא :ְךייַא ּוצ ןייֵר סעֶלַא זיִא 2

 -ךעֶלַא דְנּוא םַניִּפ דְנּוא טְניִמ ןּופ רֵׂשֲעַמ טְּביִנ רֶהיֵא ןיִראוָו
 טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד אייֵּבְראַפ טְהעֶג דְנּוא ;ץֶריוִועֶג אייֵל
 בִיּוחְמ רֶהיִא טְנעֶז עֶזיִד !טאָנ ןּופ שְפאַׁשְּבִל איִד דְנּוא
 ּוצ העוְו !ןעֶזאָלְרעֶפ ּוצ טיִנ ְּךיֹוא עֶנעֶו דְנּוא ,ןּוהֵמ וצ
 ןיִא ןעֶציִז ּוצ ןָא ןעֶּביֹוא טְּביִל רֶהיֵא ןיִראָו !םיִׁשּורְּפ ְךייֵא
 :ןעֶסאַג איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ּוצ טְסיִרְנעֶנ דְנּוא ןעֶלּוׁש איִד

 !סְרעֶלְכייֵה רֶהיֵא !םיִׁשּורְּפ דְנּוא םיִרְפֹוס ְךייֵא ּוצ העוָו 4
 ןְהעֶג טייֵל איד סאוָו ,םיִרָבְק עֶנעֶהעֶזעֶגְנּוא איו טְנעֶז רֶהיֵא

 יֵלֲעַּב איִד ןּופ רעֶנייֵא דְנֹוא :טיִנ םֶע ןעֶסיוִו דְנּוא אייֵז ףיוא 5
 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה הָרֹוּת
 ְךיֹוא םָנּוא אּוד טְסּוהְמ יֹוזַא ,סאָד טְסְגאָז אּוד ןעזֶו ,רעֶרְהעֶל

 ,ךיוא ְָּךייֵא ּוצ העו .טְנאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶניִדייֵלעֶּב 6
 ןעֶדאָלעֶּב טייֵל איִד םּוהְט רֶהיֵא ןיִראָָו !הָרֹוּת יִלֵעַּב רֶהיֵא
 דְנּוא ,ןעֶנאָרְטְרעֶד ּוצ רעוֶוְׁש ןעֶנעֶז םאִו ןעֶטְסאַל טיִמ
 םעֶנייֵא טיִמ ןעֶריִרְנָא טיִנ ןעֶטְסאַל איִד טּוהְט טְסּבְלעֶז רֶהיֵא

 ףיֹוא טעיֹוּב רֶהיֵא ןיִראָ ָּךייַא ּוצ הע :רעֶנְניִפ עֶרייֵא ןּופ 7
 ןעֶּבאָה תֹובָא עֶרֶעייֵא דְנּוא ,םיִאיִבְנ איִד ןּופ םיִרָבְק איד

 טְגיִליוִועֶּב דְנּוא רֶהיִא טְגייֵצעֶּב יֹוַא :טְכאַרְּבעֶנְמּוא אייֵז 8
 אייז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,תֹובָא עֶרֶעייֵא ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד
 :םיִרָבְק עֶרֶעייֵז ףיֹוא טעיֹוּב רֶהיֵא רעֶּבָא ,טְכאַרְּבעֶנְמּוא

 אייז ּוצ לעֶז ְּךיִא ,טאָנ ןּופ הָמְכָח איִד ְּךיֹוא טְנאָז םּורְד 9
 לייַהְמ ןייַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,םיִחּולְׁש דְנּוא םיִאיִבְנ ןעֶקיִׁש

 טּולְּב םאָד יֵדְּכ :ןעֶנְלאָפְרעֶפ דְנּוא ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא אייֵז ןּופ 0
 -ָנָא ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָגְרעֶפ זיִא םאוְו ,םיִאיִבְנ עֶלַא ןופ
 ןעֶזיִד ןּופ ןעֶרעוֶו טְגְנאַלְרעֶפ לאָז ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ גְנאַפ

 ,הָיְרַכְז ןּופ טּולְּב םעֶד ּוצ זיִּב לָבֶה ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ :רֹוד 1
 דְנֹוא ַחֵּבְזִמ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָנְרעֶפ זיִא סאו
 -עוֶו טְגְנאַלְרעֶפ טעוֶו םֶע ;ְךייַא גאָז ָךיִא ,אֹוי ,שֶדְקִמַה תיֵּב

 ןיִראָו !הָרֹוּת יִלֲעַּב ְךייֵא וצ העוָו :רֹוד ןעֶזיִד ןּופ ןעֶרעוֶו 2
 .טְּפאַשְנעֶסיוִו ןּופ לעֶסיִלְׁש םעֶד ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא טאָה רֶהיֵא
 םאָו איִד טיִהְרעֶפ רֶהיֵא דְנֹוא ,ןייַרַא טיִנ טְמּוק ןייֵלַא רֶהיִא

 ,טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ סאָד טאָה רֶע איו :ןעֶמּוקְנייִֶרַא ןעֶליוִו 8
 טיִמ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םיִׁשּורְּפ דְנּוא םיִרְפֹוס איִד ָּךיִז ןעֶּבאָה
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 ּוצ טְצייֵרעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶניִרְק ּוצ רֶהעֶז םֶהיִא
 54 םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶכאַז עֶליִּפ ןּופ ןעֶדעֶר
 -אֵח םעֶּסֶע ןעֶלאָז אייֵז זַא טְבּוזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טרֶעיֹולעֶג
 הָריִסְמ ַא םֶהיִֵא ףיֹוא ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ) ליֹומ ןייַז ןּופ ןעֶּפ

 :(ןעֶּבעֶגְנָא
 בי לעטיפאק

 1 -ְךעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט ליִפ ןעוֶו דְנּוא

 ,ןעֶטעֶרְטעֶג ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז זיִּב ,טְלעֶמאַז
 ,םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז ּוצ ןעֶנאָז ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה יֹוזַא
 ,םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ גייֵטְרֶעיֹוז םעֶד ראַפ ְָּךייַא טיִה טְׁשְרֶעּוצ
 2 ,ןעֶליֹוהְרעֶפ טיִנ זיִא ְּךאַז ןייק ןיִראָו :אייֵרעֶלְכייֵה זיִא סאָו
 סאו ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא טיִנ טעוֶו סאוָו
 3 טאָה רֶהיֵא סאו םּורָד :ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶג ןעֶסיוו ּוצ טיִנ טעוֶו

 םייַּב ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶג טעוֶו ,רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא טְגאָזעֶג
 טְמיֹורעֶגְנייַא רֶעיֹוא םעֶד ןיִא טאָה רֶהיֵא סאָ דְנּוא .טְכיֵל
 איד ףיֹוא ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶגְסיֹוא טעֶו ,ןעֶּבּוטְׁש איִד ןיֵא
 4 טְכְראָפ ,רְנייֵרְפ עֶנייַמ ְךייַא ּוצ גאָז ְּךיִא דְנּוא :רעֶכעֶד
 ְךאָנְרעֶד דְנּוא ּבייֵל םעֶד ןעֶטייֵמ סאוָו איִד ראָפ טיִנ ְךייַא
 5 ןעֶזייו ָךייִא לע ָךיִא רעֶּבָא :ןּוהְט רֶהעֶמ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶק
 םעֶד ראַפ ְּךייַא טְכְראָפ ,ןעֶטְבְראָפ טְלאָז רֶהיֵא ןעֶמעוֶו
 ןיִא טְכאַמ רֶע טאָה טעֶטייֵטעֶג טאָה רֶע םעֶדְכאָנ רעֶכְלעוֶו

 ָךייא טְכְראָפ ,ְךייַא גאָז ְךיִא אֹוי  ;ןעֶּפְראַוּוצְנייַרַא םָנְהיֵג
 6 ראַפ טְפיֹוקְרעֶפ לעֶנייַפ ףֶניִפ טיִנ ןעֶרעֶו :םֶהיֵא ראָפ
 -ךעֶפ טאָנ ןּופ זיִא אייֵז ןּופ רעֶנייֵא טיִנ דְנּוא ,רָטֵא אייַוְצ
 7 עֶלַא ןעֶנעֶז ּםאָק רֶעייֵא ןּופ ראָה איִד ּוליִפַא דְנּוא :ןעֶסעֶב
 איו טְרעוֶו רֶהעֶמ טְנעֶז רֶהיֵא .טיִנ ָּךייַא טְכְראָפ ,טְלְהעֶצעֶב
 8 טעֶו סאָו רעֶכיֵלְטיִא ;ָּךייֵא גאָז ְּךיִא דְנּוא :לעֶנייֵפ עֶליִפ
 םָדָא-ְןֶּב םעֶד ָּךיֹוא טעוֶו םעֶד ,ןעֶׁשְנעֶמ ראָפ ןעֶנעֶקעֶּב ְּךיִמ
 9 טעוֶו סֶע רעוֶו רעֶּבָא :טאָג ןּופ םיִכָאְלַמ איִד ראָפ ןעֶנעֶקעֶּב

 טְנעֶקייֵלְרעֶפ טעוֶו רעֶד ,ןעֶשְנעֶמ ראָפ ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ ָּךיִמ
 10 םעוֶו םֶע רעוֶו דְנּוא :טאָנ ןּופ םיִכָאְלַמ איִד ראָפ ןעֶרעוֶו
 -ְךעֶפ םָע טעוֶו םעֶד ,םָדָא-ןֶּב םעֶד ןעֶגעֶק טְראָו ַא ןעֶדעֶר
 ַחּור םעֶד טְרעֶטְסעֶל סאָו םעֶד ּוצ רעֶּבָא .ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנ
 11 אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגְרעֶפ טיִנ סֶע טעוֶו ׁשֶדֹוקַה
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 איד ראָפ ןייַרַא ןעֶלּוׁש איד ןיִא ןעֶנְנעֶרְּב ּךייַא ןעֶלעוֶו
 רעֶדָא יֹוזַא איו טיִנ טְנְראָז ,רעֶניִטְלעוֶועֶג דְנּוא רעֶׁשְרעֶה

 טעוֶו ׁשךּוקַה ַחּור רעֶד ןיִראָו :ןעֶנאָז טְלאָז רֶהיֵא סאוָו 2
 ּוצ טְפְראַדעֶּב רֶהיֵא סאו הָעָׁש רעֶזיִד ןיִא ןעֶנְרעֶל ךייַא
 :ןעֶנאָז

 -העֶל ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה קְלאַפ םעֶד ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא 8
 טיִמ הָׁשּורְי איִד לאָז רֶע זַא רעֶדּורְּב ןייֵמ ּוצ גאָז ,רעֶר

 ,שְנעֶמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶלייֵהְטּוצ ריִמ 4
 רעֶלייֵטּוצ ַא רעֶדָא טֶפֹוׁש ַא ראַפ טְצעֶזעֶג ְּךיִמ טאָה רעוֶו

 בְנּוטְכַא טיִג טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ָךייֵא ןעֶׁשיוִוְש 5
 ןּופ ןעֶּבעֶל סאָד ןיִראָו ,טייקְניִצייֵג ראַפ ָּךייֵא טיִה דְנּוא

 רֶע דְנּוא :ןעֶנעֶמְרעֶפ ליִפ ןיִא ּטיִנ טְהעֶטְׁשעֶּב ׁשְנעֶמ םעֶד 6
 ןּופ דְנאַל סאָד ,טְגאָזעֶג דְנּוא לֶׁשֶמ ַא טעֶרעֶג אייֵז ּוצ טאָה

 טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶגאָרְטעֶג טְכּורְפ ליִּפ טאָה ןאַמ ןעֶבייֵר ַא 7
 ?ןּוהְמ ְּךיִא לאָז סאָו ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְכאַרְטעֶג ְךיִז אייֵּב
 :ןעֶלְמאַזּוצְנייַא טְכּורְפ עֶנייֵמ ּואוְו טיִנ םייוִז ָּךיִא ןיִראוָו

 לעֶז ְּךיִא .ןּוהְמ יֹוזַא לעוֶו ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 8

 .ןֶעיֹוּב עֶרעֶמעֶרְג ליוִז דְנּוא ,ןעֶכעֶרְּבְּפָא רעֶלְכייֵּפְׁש עֶנייֵמ
 תֹואּובְּת עֶנייֵמ עֶלַא ןְלעֶמאַזְנייַא ןעֶטְראָד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא

 עֶנייֵמ ּוצ ןעֶנאָז לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא :ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייֵמ דְנּוא 9
 עֶליִפ ףיֹוא םעֶטּוג ליִפ ןעֶניִל טְסאָה אּוד עֶלעֶז ,עֶלעֶז
 :ךיִלעֶרְפ אייֵז דְנּוא קְניִרְט רֶנּוא םִע ,הּור ּבאָה ,ןעֶרְהאָי

 טְכאַנ עֶזיִד ,ראַנ אּוד ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה טאָנ רעֶּבָא 0
 םעֶמעוֶו דְנּוא ,ןעֶגְנאַלְרעֶפ ריִד ןּופ הָמָׁשְנ עֶנייֵד ןעֶמ טעוֶו

 רעֶד זיִא יֹוזַא :טייֵרְּבעֶנְנָא טְסאָה אּוד סאו ןייַז סאָד טעוֶו 1
 :טאָב ּוצ ְּךייֵר טיִנ זיִא דֵנּוא ,רָצֹוא ןייֵא ְּךיִז טְלעֶמאַז סאוָו

 ְךיִא גאָז םּורְד ,טְנאָזעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא 2
 טְלאָז רֶהיִא סאו ,ןעֶּבעֶל רֶעייֵא ראַפ טיִנ טְגְראָז ;ךייַא
 :ןּוהְטְנָא טְלאָז רֶהיֵא םאָח ,ּבייֵל םעֶד ראַפ דְנּוא ,ןעֶסֶע

 ּבייֵל רעֶד דְנּוא זייֵּפְׁש איִד איוִו רֶהעֶמ זיִא ןעֶּבעֶל םאָד 8
 אייֵז ןיִראָו .ןעֶּבאָר איד טֶכֵאֵרְטעֶּב :רייַלְק סאָד איו 4

 -אק עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא .טיִנ ןעֶדייֵנְׁש דְנּוא טיִנ ןֶעייֵז
 .אייֵז טְזייֵּפְׁש טאָנ דִנּוא ,רעֶלְכייֵּפְׁש עֶנייֵק דִנּוא ןְרעֶמ

 דְנּוא ?לעֶנייֵפ איִד איו טְרעוֶו רֶהיֵא טְנעֶז רֶהעֶמ ליִפ איו 8
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 ןעֶצעֶזּוצ לייֵא עֶנייֵא ןעֶגְראָז ךרּזד ןעֶק ךייַא ןּופ רעֶכְלעוֶו
 96 -עוֶו סאָד ןּוהְט טיִנ טְנעֶק רֶהיֵא ןעוֶו םּורְד ?ְךיֹוה עֶנייֵז ּוצ
 27 טקּוק ?ןעֶגיִרְּביִא םעֶד ראַפ רֶהיֵא טְנְראָז םּוראָָו ,עֶטֶּסְגיִנ
 דְנּוא טיִנ ןעֶטייֵּבִוַא אייֵז .ןעֶסְקאַוַו אייֵז איו ןעֶזיֹור איד ןָא
 -ָנאַג עֶנייֵז ןיִא המלִׁש זַא ;ְּךייַא באָז ָךיִא רְנּוא .טיִנ ןעֶניִּפְׁש
 :עֶזיִד ןּופ סְנייֵא איז טעֶדייֵלקעֶג טיִנ ראוַו טייֵקְכיִלְרעֶה עֶצ
 28 טְנייַה זיִא סאו ,זאָרְנ סאָד יֹוזַא טְקעֶדעֶּב טאָג ןעוֶו דִנּוא
 ןעֶפיֹוא ןיִא םִע טְרעוֶו ןעֶנְראָמ דְנּוא ,דֶלעֶפ םעֶד ףיֹוא
 ןעֶדייֵלְק ּךייַא רֶע טעֶו רֶהעֶמ ליִּפ איז ,ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא
 29 טְלאָז רֶהיֵא סאוָו טיִנ רֶהיֵא טְכּוז דְנּוא :עֶניִּביֹולְגְנייַלְק רֶהיֵא

 ןייק טיִנ טאָה דְנּוא ,ןעֶקְניִרְט טְלאָז רֶהיֵא סאו דְנּוא ,ןעֶסֶע
 30 רעֶקְלעֶפ איִד ןעֶבּוז םעֶלַא סאָד ןיִראָו :טיִמעֶנ גיִהּורְנּוא
 טאָה רֶהיֵא זַא טְסייוֵו רעֶטאָפ רֶעייֵא דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ
 81 דְנּוא ,טאָג ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק םאָד רֶהיֵא טְכּוז רעֶּבֶא :גיִטייַנ םאָד
 32 ְָּךייַא טְבְראָפ ;ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶגּוצ ְךייַא טעוֶו םעֶלַא סאָד
 םְרעֶטאָפ רֶעייֵא זיִא םִע ןיִראָו ,עֶדאַטְס עֶנייֵלְק רֶהיֵא ,טיִנ
 :ְּךייֵרְניִנעֶק סאָד ןעֶּבעֶג ְּךייֵא לאָז רֶע זַא ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו
 38 טְכאַמ .הָקָדְצ טֶּביִנ דְנּוא ,טאָה רֶהיֵא םאִָו טְפיֹוקְרעֶפ
 םעֶד ןיִא ץאַׁש ַא ,טְלַא טיִנ ןעֶרעוֶו סאו לעֶטייֵּב ָךייֵא
 טְמּוק בָנֵנ ןייק ּואְח ,טְרעֶניִמעֶג טיִנ טְרעֶו םאָו לעֶמיִה
 54 ןיִראָו :טיִנ טְּבְראַדְרעֶפ ּבְליִמ איִד ּואוְו דנּוא ,טְנְהאָנ טיִנ
 ָךיֹוא ץְראַה רֶעייֵא טעוֶו ןעֶטְראָד ,זיִא רֶצֹוא רֶעייֵא ּואוְח
 : ןייַז

 38 טְכיֵל עֶרייֵא דְנּוא ,טְלעֶטְראַנעֶג ןייַז ןעֶדְנעֶל עֶרייֵא ןעֶזאָל
 86 ןעֶטְראוַו סאוָו טייל איִד ּוצ ְּךייֵלְנ רֶהיֵא טייֵז דְנּוא :ןעֶנעֶרְּב
 ,הָנּותַח רעֶד ןּופ ןעֶמּוקקיִרּוצ טעֶדֶו רֶע ןעוֶו ,ראַה רֶעייֵז ףיֹוא
 טעוֶו רֶע ןעוֶו ,ןעֶכאַמְפיֹוא דְלאַּב םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ

 37 עֶדיִד ןעֶנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג :ןעֶּפאַלְקְנָא טעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק
 דְנּוא .ןעֶמּוק טעֶװ ראַה רעֶד ןעֶו ,עֶכֶלעֶו טְכעֶנְק
 רֶע זַא .ְךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב .ןעֶכאַו ןעֶניִפעֶג אייֵז טעדֶו
 -רעֶדיִנַא ןעֶזאָל אייֵז טעוֶו דְנּוא ,ןְלעֶטְראַנְמּורַא ְּךיִז טעוֶו
 38 דִנּוא :ןעֶניִרעֶּב אייֵז טעדֶז דְנּוא ןעֶמּוק טעוֶו דְנּוא ,ןעֶצעֶז

 רעֶד ןּופ רֶָמְׁשִמ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו
 יֹוזַא אייֵז טעוֶו דְנּוא ,רָמְׁשִמ ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא רעֶדָא ,טְכאַנ
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 טְלאָז סאָד רֶנּוא :טְכעֶנְק עֶזיִד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג ןעֶניִפעֶג 9

 ןיִא ןעֶסיוו טְלאָו תִיַּבַה לַעַּב רעֶד ןעוֶו זַא ,ןעֶמיוִו רֶהיֵא
 -עֶנ רֶע טעֶה יֹוזַא ,ןעֶמּוק טעדֶו בָנֵנ רעֶד הָעָׁש רעֶבְלעוֶו
 :ןעֶכעֶרְּבְנייֵא זיֹוה ןייַז טְזאָלעֶג טיִנ טעֶה דנּוא ,טְכאוַו

 טעוֶו םָדָא-ְןֶּב רעֶד ןיִראָו .טייֵרעֶּב ְּךיֹוא רֶהיִא טייַז םּורְד 0

 :ןעֶטְכיִר טיִנ ָּךייֵא טעוֶו רֶהיִא ןעוֶו הָעָׁש ַא ןיִא ןעֶמּוק
 אּוד טְסְנאָז ראַה טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹורְטעֶּפמ דְנּוא 1
 ראַה רעֶד רעֶּבָא ? עֶלַא ּוצ ְָּךיֹוא רעֶדָא ,םְנּוא ּוצ לָׁשֶמ םאָד 2

 רעֶנּולְק דְנּוא רֶעייֵרְמעֶנ ַא ןעֶד ויִא רעֶװ ,טְנאָזעֶג טאָה
 ןייַז רעֶּביִא ןעֶצעֶז םֶהיֵא טעוֶו ראַה ןייַז סאו ,רעֶטְלאַהְזיֹוה
 רעֶד ּוצ זייֵּפְׁש עֶרייֵז ןעֶּבעֶנ אייֵז לאָז רֶע זַא ,דְניִזעֶנְזיֹוד

 טעוֶו ראַה ןייַז ןעוֶו סאו ,טְכעֶנְק רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג :טייֵצ 8
 גאָז תֶמֶאָּב :ןּוהְט יֹוזַא ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא טעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק 4

 עֶנייֵז עֶלַא רעֶּביִא ןעֶצעֶז םֶהיֵא טעֶז רֶע זַא ;ךייַא ְּךיִא
 ןיִא ןעֶטְכאַרְט ְּךיִז טעוֶו טְכעֶנְק רעֶזיִד ןעוֶו רעֶּבָא :רעֶטיִג 9

 ןעֶּבייֵהְנָא טעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּוק ְּךיִז טְמיֹוז ראַה ןייֵמ ,ץְראַה ןייַז
 ּוצ דְנּוא ,ןעֶדעֶמטְסְניִד איִד דְנּוא ןעֶנְנּוי איִד ןעֶנאָלְׁש ּוצ

 ןּופ ראַה רעֶד טעו יֹוזַא :ןְרּוּכִׁש דְנּוא ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע 6
 טיִנ ְּךיִז טעוֶו רֶע ןעוֶו גאָט א ןיִא ןעֶמּוק טְכעֶנְק םעֶנעֶי
 טיִנ טעוֶו רֶע ןעוֶו הָעָׁש ַא ןיִא דְנּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶטְכיִר

 דְנּוא ,ןעֶרייֵנְׁשְרעֶצ רעֶקיִטְש ןיִא םֶהיֵא טעוֶו דְנּוא ,ןעֶמיוִו
 רעֶּבָא :עֶניִּביֹולְנִמּוא איִד טיִמ קָלֵח ןייַז ןעֶּבעֶג םֶהיֵא טעוֶו 7

 טיִנ זיִא דֶנּוא ,ןעֶליוִו םיִראַה ןייַז םייו סאו טְכעֶנְק רעֶד
 ָךַס ַא טעוֶו רעֶד ,ןעֶליוז ןייַז ְּךאָנ טיִנ טּוהְט דֶנּוא ,טייֵרעֶּב

 טּוהְמ דְנּוא ,טיִנ טְסייוֵו סאוָו רעֶד רעֶּבָא :ןעֶמּוקעֶּב נעֶלְׁש 8
 -עֶּב געֶלְׁש גיִנעוֶו טעוֶו רעֶד ,נעֶלְׁש טְרעוֶו זיִא סאו סאָד
 םעֶד ןּופ ,ןעֶּבעֶנעֶג ליִפ טְרעוֶו סאָו םעֶד ּוצ ןיִראוָו ,ןעֶמּוק
 טּוהְט ןעֶמ סאו םעֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְנְנאַלְרעֶפ ליִפ טעוֶו

 :ןְרעֶדְראָפ ליִפ ןעֶמ טעוֶו םעֶד ןּופ ,ןֶעיֹורְטְרעֶפ ליִפ
 ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶּפְראוַו ּוצ רֶעייֵפ ַא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ךיִא 9
 דְנּוא ןעֶדְנּוצעֶגְנָא ןיֹוׁש זיִא סֶע ןעוֶו ְּךיִא ליוו סאוָו דְנּוא 0

 םִע איוִו דְנּוא ,ןעֶרעֶו ּוצ טְלֵבֹוטעֶג הָליִבְט ַא ּבאָה ְךיִא
 זַא רֶהיֵא טְנייֵמ :ןעֶגיִדְנֶע ְּךיִז טעוֶו םִע זיִּב טְסְנְנַא ריִמ זיִא 1

 ְךיִא !דרֶע רעֶד ףיֹוא םֹולָׁש ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ָךיִא
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 82 ןָא דְנּוצַא ןּופ ןיִראָו :הָקֹולְחַמ ַא טְרֶעייֵנ ,ןייֵנ ;ךייֵא גאָז
 ןעֶנעֶק אייֵרְד ,זיוה ןייַא ןיא ןייַז טְלייֵהְטְרעֶצ םְניִפ ןעֶלעוֶו

 5 ןייַז טעוֶו רעֶטאָפ רעֶד :אייֵרְד ןעֶנעֶק אייוַוְצ דְנּוא אייוַוְצ
 איֵד ;רעֶטאָּפ םעֶד ןעֶגעֶק ןְהּוז רעֶד דְנּוא ,ןְהּוז םעֶד ןעֶנעֶק
 ןעֶגעֶק רעֶטְכאָמ איִד דְנּוא ,רעֶטְכאָט איִד ןעֶנעֶק רעֶטּומ
 איִד דְנּוא ;ריִנְׁש רעֶד ןעֶנעֶק רעֶניוִדְש איִד ;רעֶטּומ רעֶד

 :רעֶניוִוְש רעֶד ןעֶנעֶק ריִנְׁש

 84 םעֶד טְהעֶז רֶהיֵא ןעוֶו ,קְלאָפ םּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא

 ,דְלאַּב רֶהיֵא טְנאָז יֹוזַא ,טייַז בֶרֵעַמ ןּופ ןְהעֶגְפיֹוא ןעֶקְלאוָו
 88 רעֶד ןעוֶו רֶנּוא :יֹוזַא יִקאַט זיִא סֶע דנּוא ,ןעֶנעֶר טְמּוק םִע
 ,ץיה ןייַז טעוֶו םִע ,רֶהיֵא טְנאָז יֹוזַא ,טְזאָלְּב רְניִו םֹורָד
 56 איז טְסייוֵו רֶהיֵא ,רעֶלְכייֵה רֶהיֵא :יֹוזַא יִקאַט זיִא םֶע דְנּוא
 ,דֶרָע איִד דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד ןעֶּטְכיִר ּוצ
 87 דְנּוא :ןעֶׁשְראַפּוצְסיֹוא טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו טייֵצ עֶזיִד רעֶּבָא
 זיִא סאו ןעֶטְכיִר טְסְּבְלעֶז ָּךייֵא ןּופ טיִנ רֶהיֵא טּוהְט םִוראָו
 58 ,רעֶטְכיִר םּוצ רעֶניִרְק ןייֵד טיִמ טְסְהעֶנ אּוד ןעוֶו :טְכעֶר
 םֶהיֵא ןּופ טְסְלאָז אּוד זַא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא היִמ ריִד ּביִנ יֹוזַא
 םּוצ ןעֶּפעֶלְׁש ְּךיִד רֶע טעוֶו רעֶמאָט ןיִראָו ;ןעֶרעוֶו זיֹול
 םּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְּךיִד טעֶו רעֶטְכיִר רעֶד דְנּוא ,רעֶטְכיִר
 ןיִא ְךיִד טעוֶו רעֶניִד-םֶטְכיִרעֶג רעֶד דְנּוא ,רעֶניִד-םִטְכיִרעֶנ
 59 טְסעוֶו אּוד ,ריִד נאָז ְּךיִא :ןעֶפְראַוְנייַרַא םיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד
 איד ןעֶלאָצעֶּב טְסעוֶו אּוד זיִּב ,ןעֶמּוקְסיֹורַא טיִנ טְראָד ןּופ
 :הָמּורְּפ עֶטְצעֶל

 ני לעטיפאק
 1 -אָה סאוָו םֶהיֵא טיִמ עֶכיִלְטֶע ןעֶראַו טייֵצ רעֶנעֶו ּוצ דְנּוא
 טאָה םֹוטְליִּפ סאו ,םיִליֵלְנ איִד ןּופ טְלְהעֶצְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּב
 2 ַעּוׁשַי דְנּוא :תֹונָּבְרִה עֶרייַז טיִמ טְׁשיִמעֶנ םּולְּב רֶעייֵז
 רֶהיֵא טְקְנעֶד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה
 עֶלַא איז רעֶדְניִז עֶרעֶסעֶרְג ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םיִליֵלְנ עֶזיִד זַא
 3 ְּךיִא ?ןעֶטיִלעֶג ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ,םיִלילְג עֶרעֶדְנַא
 ןּוהְט הָבּוׁשְּת טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו טְרֶעייֵנ ,ןיינ ,ָּךייֵא באָז
 4 -טֶכַא איִד רעֶדָא :ןעֶמּוקְמּוא ְּךיֹוא עֶלַא רֶהיֵא םעֶז יֹוזַא

 ,ַחליִש ןיִא ןעֶלאַפעֶג זיִא םֶרּוהְמ רעֶד עֶכְלעוֶו ףיֹוא ןְהעֶצ
 ןעֶראַו אייֵז זַא רֶהיֵא טְקְנעֶד ,טעֶטייֵטעֶג אייֵז טאָה דְנּוא
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 ני םאקול
 -עֶג ןעֶּבַאָה סאוָו טייל עֶרעֶדְנַא עֶלַא איז גיִדְלּוש רֶהעָמ

 ןעוֶו טְרֶעייֵג ,ןייֵג ,ךייַא גאָז ְּךיִא ?םִיַלָׁשּורְי ןיִא .טְניֹואוְו
 ְךיֹוא עֶלַא רֶהיֵא טעוֶו יֹוזַא ,ןּוהֵמ הָבּוׁשְּת טיִנ טעוֶו רֶהיִא
 :ןעֶמּוקְמּוא יֹוזַא

 טאָה ןאַמ רעֶסיוִועֶג ַא ,טְנאָזעֶג לֶׁשֶמ םאָר טאָה רֶע דֶנֹּוַא
 רֶע .דְנּוא ;ןעֶטְראָגְנייוִו ןייז ןיִא םיֹוּבְנעֶגייַפ ַא טְצְנאַלְפעֶ
 טאָה דנּוא טְכּורְפ טְכּוזעֶג ףיֹורְד טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא
 -עֶג רעֶנְטְרעֶגְנייוִו ןייַז וצ רֶע טאָה יֹוזַא :ןעֶנּופעֶג עֶנייֵק
 ןּופ טְכּורְפ גיִדְנעֶכּוז רֶהאָי אייֵרְד ןיֹוׁש םּוק ְּךיִא ,העֶז ,טְגאָז
 םּוראְו ,ּפָא םֶהיֵא קאַה ;עֶנייֵק ןיִפעֶנ דְנּוא םיֹּוּבְנעֶגייֵפ םעֶד
 -טְנֶעעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא ?ביִצּונְנּוא דֶרֶע איֵד רֶע טְכאַמ
 ְךאָנ םֶהיֵא זאָל ,ראַה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא םְרעֶפ
 ,ןעֶּבּוְרְנְמּורַא םֶהיֵא לעוֶו ְּךיִא זיִּב ,רֶהאָי סאָד ןעֶהעֶטְׁש
 טְכּורְפ רֶע טעוֶו רעֶמאָמ ?ןעֶניִטְסיִמ םֶהיֵא לעוֶו דְנּוא
 ְךאָנְרעֶד םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא טיִנ ןעוֶו דְנּוא .ןעֶנְנעֶרְּב

 :ןעֶקאַהְּפָא
 םַא ןעֶלּוש איִד ןּופ עֶנייֵא ןיִא טְרְהעֶלעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 -ָנאַרְק ַא טאַהעֶג טאָה סאו איֹורְפ ַא ראַוַו אָד דְנּוא :תָּבַׁש
 -ָנייֵא ראוַו איִז דְנּוא ;רֶהאָי ןְהעֶצְטְכַא ןיֹוׁש טיִמעֶנ םעֶק
 -םִיֹוא טְנעֶקעֶג טיִנ ןְפֹוא םּוׁשְּב ָּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶניֹוּבעֶג
 איִז רֶע טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג איִז טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו :ןעֶּבעֶה
 טְזיִּב אּוד איֹורְפ ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא וצ טאָה דְנּוא ,ןעֶפּורעֶג
 ףיֹוא דְנעֶה איד טאָה רֶע דְנּוא :טייֵהְקְנאַרְק עֶנייֵד ןּופ זיֹול
 דְנּוא ,טעֶּטְכיִרעֶגְפיֹוא ְּךייֵלְג ראוַו איִז דְנּוא ,טְנעֶלעֶג רֶהיֵא
 טאָה לֶהּוׁש רעֶד ןּופ םַנְרַּפ רעֶד רעֶּבָא :טְּביֹולעֶג טאָנ טאָה
 דְנּזִא .,תָּבַׁש םַא טְלייֵהעֶג טאָה ַעּושִי לייוֵו ,טְרעֶזייֵּבעֶג ְךיִז

 ןעֶנעֶז אָד ,טְגאָזעֶג קְלאָפ םּוצ דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה רֶע
 טְמּוק םּורד ;ןעֶטייֵּבְרַא ףְראד ןעֶמ עֶכְלעוֶו ןיִא געֶט םִקעֶז
 :תֶּבַׁש םַא טיִנ רעֶּבָא ,טְליִיֵהעֶג טְרעוֶו דְנּוא געֶט עֶזיִד ןיִא
 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא
 תֶּבַׁש םַא ְךייַא ןּופ רעֶכיִלְטיִא טיִנ טּוהְט ,רעֶלְכייֵה רֶהיֵא
 דְנּוא ,ןעֶדְניִּבְּפָא לאַטְׁש םעֶד ןּופ לעֶזֶע ןייַז רעֶדָא םֹקָא ןייַז
 ַא זיִא סאו איֹורְפ עֶזיִד דְנּוא ?ןעֶקְניִרְטְנָא םֶהיֵא טֶרָהיֵפ
 ןוש איִז טאָה ןֶטָׁש רעֶד סאָו ,םֶהָרבַא וּופ רעֶטְכאָט

 1 ראק יח



 198 גי סאקול |
 ןעֶזיִד ןּופ תָּבַׁש םִא טיִנ איז לאָז ,ןעֶדְנּוּבעֶב רֶהאָו ןְהעֶצְמְכַא
 17 דעֶנ סאָד טאָה רֶע ןעוֶו דנוא :ןעֶרעֶו טְכאַמעֶג זיֹול דְנּוּב
 .ןעֶראוָועֶג טְמעֶׁשְרעֶפ םיִאְנֹוׂש עֶנייֵז עֶלַא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טְגאָז
 עֶלַא רעֶּביִא טייֵרְפעֶנ ְּךיִז טאָה קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דֶנּוא

 :ןעֶהעֶׁשעֶג םֶהיֵא ּךרּוד ןעֶראוַו םאו ןעֶכאַז עֶראַּבְרעֶדְנּואוְו
 18 ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק סאָד זִיִא סאו ּוצ ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע .דְנּוא
 19 זיִא םִע ןעֶכייֵלְג םִע ְּךיִא לאָז סאו ּוצ דנּוא ְּךייֵלְג טאָנ
 ןעֶמּונעֶג טאָה ןאַמ ַא םאָו ,טְפְנַעֶז ןּופ ןעֶמאָז ּוצ ְךייֵלְג

 םֶע דְנּוא .ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא ןעֶטְראָג ןייַז ןיִֵא טאָה דְנּוא
 ,םיֹוּב רעֶסיֹורְג ַא ןעֶראוָועֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶסְקאַַועֶגְפיֹוא טאָה
 ןעֶׁשיוִוְצ טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה לעֶמיִה ןּופ לעֶנייֵפ איִד .דְנּוא
 :ןעֶנייווְצ עֶנייֵז

 20 ןעֶבייֵלְג ְּךיִא לאָז סאו ּוצ ,טְנאָזעֶג רעֶדיוִו טאָה רֶע דִנּוא
 21 םאו גייֵטְרֶעיֹוז ּוצ ָּךייֵלְנ זיִא סֶע ?טאָנ ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק סאָד
 אייֵרְד ןיִא ןעֶגְראָּבְרעֶפ טאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג טאָה איֹורְפ א
 ;ןעֶראוָועֶג רֶעיֹוז זיִא עֶצְנאַג סאָד זיִּב ,לְהעֶמ ְּךעֶלְטְסעֶמ
 29 -ךעֶד דְנּוא טעֶטְש איד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דָנּוא
 ןעֶמְננעֶג געוֶו ןייַז טאָה דְנּוא ,טְרְהעֶלעֶג טאָה דְנּוא .,רעֶפ
 :םִיַלָׁשּורְי ןַייק
 23 ביִנעוֶו ןעֶלעוֶו ,ראַה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רעֶנייֵא דָנּזַא
 24 -עָּב :טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא ?ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג
 ָנייֵרַא רֶעיֹוט ןעֶנְנֶע םעֶד ְּךְרּוד טְלאָז רֶהיֵא ָּךייַא טֶהיֵמ
 -ּוצנייֵרַא ןעֶכּוז ןעֶלעוֶו עֶליִפ ָּךייֵא גאָז ּךיִא ןיִראָו .ןעֶמּוק
 5 טעֶו תִיַּבַה-לַעַּב רעֶד ןעוֶו :ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶלעוֶו דָנּוא ,ןעֶּמּוק
 רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶסיִלְשּוצ ריִט איִד טעוֶו דְנּוא ,ןְהעֶמְׁשְפיֹוא

 ריִט רעֶד ןָא: דְנּוא ,ןְהעֶטְׁש ּוצ ןעֶסיֹורְד ןּופ ןעֶּבעֶהְנָא טעוֶו
 יֹוזַא ,סְנּוא ןעֶפֶע !ראַה ,ראַה ,ןעֶנאָז ּוצ דְנּוא .ןעֶּפאַלְק ּוצ

 ןעֶק ְּךיִא ,ןעֶנאָז ְךייַא ּוצ טעוֶו דְנּוא ןְרעֶפְסְנֶע רֶע טעו
 96 דעֶהְנָא רֶהיֵא טעו ןאַד :טְנעֶז רֶהיִא ןעֶנאַוַו ןּופ טיִנ ְּךייֵא
 ראַפ ןעֶקְנּורְטעֶג דָנּוא ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,ןעֶגאָז ּוצ ןעֶּב
 27 יֹּוזַא :ןעֶסאג עֶרעֶזְנּוא ןיִא טְרְהעֶלעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא ,ריד
 ןּופ טיִנ ְּךייֵא ןעֶק ְּךיִא ,ְּךייֵא גאָז ְּךיִא ,ןעֶנאָז רֶע טעוֶו

 רֶהיֵא ,עֶלֶא ריִמ ןּופ קעוֶוַא טְהעֶג ,טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶנאַו

 28 ,ןעֶציִרקְנייִצ דְנּוא ןייוֵועֶג ןייז טעוֶו ןעֶטְראָד : רעֶטעֶהְטְלעֶּביִא
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 עֶלַא דְנּוא ,בֹקֲעַי דְנּוא קָחְֶצִי םֶהָרְבִא ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיִא ןעוֶו
 טְסּבְלעֶז ְךייֵא דְנּוא ,טאָנ ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןיִא ,םיִאיִּבְנ
 דְנּוא חַרָזִמ ןּופ ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא :ןעֶפְראוָועֶגְסיֹורַא
 רעֶדיִנַא ְךיִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ,םֹורָד דְנּוא ןֹופָצ ןּופ דְנּוא ,בֶרֵעַמ
 ןעֶנעֶז אָד ,העָז דְנּוא :טאָג ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םיִא ןעֶצעֶז

 סאוָו עֶטְׁשְרֶע ןעֶנעֶז אָד דְנּוא עֶטְׁשְרֶע ןעֶנעֶז םאָו עֶטְצעֶל
 :עֶּטְצעֶל ןייֵז ןעֶלעוֶו
 םֶהיִא ּוצ םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ עֶכיִלְּטֶע ןעֶנעֶז גאָט ןעֶזיִד ןיִא
 דְנּוא ,םיֹורַא העָנ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶב
 :ןעֶנעֶגְרַה ָּךיִד ליוו םֹודְרֹוה ןיִראָָו ,ןעֶנאַד ןּופ קעוֶוַא םּוק

 םעֶד טְנאָז דְנּוא טְהעֶג טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה.רֶע דְנּוא
 ְךיִא דִנּוא םיִדֵׁש םיֹורַא ּבייֵרְט ְּךיִא ,העֶז ,סקּופ ןעֶגיִזאָד
 ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא דְנּוא ןעֶנְראָמ דְנּוא טְנייַה ןעֶלייֵה אּוהְט
 -ֵמּורַא םּומ ְָּךיִא רעֶּבָא :ןעֶרעֶו ןעֶמאַקְלאָפ ְּךיִא לעוֶו גאָט

 ןעֶק סֶע ןיִראָו ;ןעֶנְראָמְרעֶּביִא דְנּוא ןעֶגְראָמ ,טְנייַה ןעֶהעֶנ
 :םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶסיֹוא ןעֶמּוקְמּוא לאָז איִבָנ ַא זַא ןייַז טיִנ
 דֶנּוא ,םיִאיִבְנ איִד טְסעֶנְרַה סאָו ,םִיַלָׁשּורְי ,םִיַלָׁשּורְי
 ליִּפ איו ;טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ןעֶנעֶז סאָו איִד טסְגיִנייֵטְׁש
 יֹוזַא ,ןעֶלְמאַזְנייֵא רעֶדְניִק עֶנייֵד טְלאָועֶג ְּךיִא ּבאָה לאָמ
 רעֶטְנּוא ְּךעֶלְניִה עֶגְנּוי עֶרְהיִא ןייֵא טְלעֶמאַז ןיֵה ַא איו
 רֶעייַא ,טְהעֶז :טְלאָועֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא לעֶגיִלְפ עֶרְהיִא
 גאָז ְּךיִא דְנּוא ,טְסיִו טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ְּךייֵא טְרעוֶו זיֹוה
 ,ןעֶנאָז טעוֶו רֶהיֵא זיִּב ןעֶהעֶז טיִנ ָּךיִמ םעוֶו רֶהיֵא ;ָּךייֵא
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טְמּוק םאָו רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג
 :(טאָנ) ראַה

 די לעטיפאק
 ןייֵרַא זיֹוה ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא
 ןעֶסֶע טיֹורְּב לאָז רֶע זַא ,םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ ןעֶטְצִלֶע ןייַא ןּופ
 ,העֶז דְנּוא :טְכאַועֶּב םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ,תָּבַׁש םִא

 -רעֶסאוו איִד ,טאַהעֶג טאָה סאו םֶהיֵא ראָפ ןאַמ ַא ראו אָד
 טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :טֶבּוז
 ןעֶלייֵה ןעֶּמ געֶמ םיִׁשּורְּפ דְנּוא רעֶרְהעֶלְצעֶועֶג איִד ּוצ
 דְנּוא .ןעֶגיוִוְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ?טיִנ רעֶדָא תָּבַׁש םא
 טאָה דְנּוא ,טְלייֵהעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
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 5 טְרעֶפְטְנֶעעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןְהעֶג טְזאָלעֶג םֶהיֵא

 ןייַז רעֶדָא לעֶזֶע ןייֵז ןעוֶו ,ּךייֵא ןּופ רעוֶו ,טְנאָזעֶג דְנּוא
 טיִנ םִע רֶע טעוֶו ,ןעֶנּורְּב ַא ןיִא ןעֶלאַפְנייַרַא טעוֶו סקָא
 6 ףיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ? תָּבַׁש םַא ןעֶהיִצְסיֹורַא רְלאַּב

 :ןְרעֶּפְטְנַע טְגאָקעֶג טיִנ םעֶד
 עֶנעֶדאַלעֶגְנייַא איֵד ּוצ לֶׁשָמ ַא טְנאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 -עֶגְסיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז זַא טְקְרעֶמעֶנ טאָה רֶע איו ,טְסעֶנ
 :טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶציִז ּוצ ןָא ןעֶּביֹוא טְלְהעוֶו
 8 ,הָנּותַח ַא ףיֹוא ןעֶדאַלעֶגְנייַא םעֶנייֵא אייָּב טְסעוֶו אּוד ןעוֶו
 -עֶרְג ַא טעֶז רעֶמאָט ןיִראָו .ןָא ןעֶּביֹוא טיִנ ְּךיִד ץעֶז יֹוזַא
 9 דְנּוא :ןעֶרעוֶו ןעֶדאַלעֶגְנייַא םֶהיֵא אייֵַּב טְסאַג רעֶרעֶס
 ,ןעֶמּוק טעדֶו ןעֶדאַלעֶגְנייֵא םֶהיֵא דְנּוא ְּךיִד טאָה סאָָו רעֶד
 רֵנּוא ;ןעֶזיִד ראַפ ץאַלְּפ ְּךאַמ ,ןעֶנאָז ריִד ּוצ טעֶו דְנּוא
 טְרָא ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד הָׁשּוּב טיִמ ןעֶּבעֶהְנָא טְסעוֶו אּוד
 10יֹוזַא ,ןעֶדאַלעֶגְנייַא טְסְרעוֶו אּוד ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶמעֶנ ּוצ
 םאָד ;טְרָא ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד ףיֹוא ָּךיִד ץעֶז דֶנּוא העָנ
 טעוו ,ןעֶמּוק טעֶדֶו ןעֶדאַלעֶגְנייֵא ְּךיִד טאָה סאָו רעֶד ןעוֶו
 טְסעֶח יֹוזַא ,ףיֹורַא רעֶטייוִו העֶג ,דְנייֵרְפ ,ןעֶנאָז ריִד ּוצ רֶע
 :שיִמ ּוצ ריִד טיִמ ןעֶציִז סאָָו איד ראָפ רֹובַּכ ןעֶּבאָה אּוד
 11 -ךעֶד טעוו ןעֶכייֵהְרעֶד ְּךיִז טעוֶו סאָו רעֶכילְטיִא ןיִראוָו
 ןעֶגיִרְדיִגְרעֶד ְּךיִז טעֶו סאָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְניִרְדיִ
 :ןעֶרעוֶו טְכייֵהְרעֶד טעוֶו רעֶד
 12 דאַלעֶגְנייַא םֶהיֵא טאָה סאָו םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דִנּוא
 ןייֵא רעֶדָא ,לאָמְסְנאָטיִמ ןייֵא טְסְכאַמ אּוד ןעֶו ,ןעֶד
 רעֶדיִרְּב עֶנייַד דֵנּוא דְנייַרְפ עֶנייֵד טיִנ ףור ,לאָמְדְנעֶּבַא
 ןיִראָו ;םיִנֵכְׁש עֶכייֵר עֶנייֵד רעֶדָא ,םיִבֹורְק עֶנייד .דְנּוא
 טְסעֶֶו אּוד דְנּוא ןעֶדאַלְנייֵא ְּךיֹוא ְּךיִד אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט
 13 ,הָדּועְס ַא טְסְכאַמ אּוד ןעֶו רעֶּבָא :גְנּוניֹולעֶּב ַא ןעֶּבאָה
 -ָךעֶקְניִה איִד דְנּוא ,לעֶּפיִרְק איִד דְנּוא עֶמעֶרָא איד ףּור יֹוזַא
 14 ;ןייַז טְשְנעֶּבעֶג טְסעֶֶו אּוד דֶנּוא :עֶדְניִלְּב איִד דְנּוא ,עֶניִד
 רעֶּבָא ,ןעֶניֹולעֶּב ּוצ סאָָו טיִמ טיִנ ריִד ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו
 ןּופ גָנּורעֶטְׁשְפיֹוא איִד ןיִא ןעֶרעוֶו טְלאָצעֶּב ריִד טעוֶו םִע
 :םיִקיִדַצ איִד
 18 ׁשיִט םּוצ םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ רעֶנייֵא ןעֶו

 יב
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 םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג סאָד טאָה ןעֶסעֶזעֶג
 ןיִא טיֹורְּב ןעֶסֶע טעוֶו סאוָו רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג טְגאָזעֶג

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא :טאָנ ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םעֶד 6
 טאָה דְנּוא ,לֶהאָמְדְנעֶּבָא םיֹורְג ַא טְכאַמעֶג טאָה ןאַמ ַא

 טייֵצְלאָמ רעֶד ןּופ הָעָׁש רעֶד ּוצ דְנּוא :ןעֶדאַלעֶגְנייֵא עֶליִּפ 7
 סםאָו איִד ּוצ ןעֶנאָז לאָז רֶע טְקיִׁשעֶג טְכעֶנְק ןייַז רֶע טאָה
 :ניִטְראַפ ןיֹוׁש זיִא םעֶלַא ןיִראָו ;טְמּוק ,ןעֶדאַלעֶג ןעֶראוַו

 ּוצ לאָמ ןייֵא טיִמ עֶלַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 8

 ְךיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רעֶטְׁשְרֶע רעֶד .ןעֶניִדְלּושְטְנֶע
 -עֶז םִע דְנּוא ןְהעֶג זּומ ָּךיִא דְנּוא ,דְלעֶפ ַא טְפיֹוקעֶג ּבאָה

 רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא :לֵחֹומ ריִמ אייֵז ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא .ןעֶה 9

 דְנּוא ,ןעֶסְקָא ְךאָו ףֶניִפ טְפיֹוקעֶג ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה
 :לֵחֹומ ריִמ אייֵז ְּךיִד טעֶּב ְּךיִא ;ןעֶבּורְּפ אייֵז העָנ ְךיִא

 -עֶנ ּבייוֵו ַא ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא 0

 רעֶזיִד דְנּוא :ןעֶמּוק טיִנ ְּךיִא ןעֶק ןעֶנעוֶוְטְסעֶד דְנּוא ,ןעֶמּונ 1
 ,טְלעֶצְרעֶד ראַה ןייַז סאָד טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא טְכעֶנְק
 -עֶנ טאָה דְנּוא ,טְרעֶזייֵּבעֶג תִיַּבַה לַעַּב רעֶד ְּךיִז טאָה יֹוזַא
 ןעֶסאַג איִד ןיִא סיֹורַא דְניוִוְׁשעֶנ העָנ ,טְכעֶנְק ןייַז ּוצ טְנאָז
 דְנּוא ,עֶמעֶרָא איִד רעֶהַא טְגְנעֶרְּב דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ

 -עֶג טאָה טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא :לעּפיִרְק איִד דְנּוא .עֶדְניִלְּב 2
 -עֶּב טְסאָה אּוד אי יֹוזַא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע ,ראַה ,טְגאָז

 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא :ץאַלְּפ אָד ְּךאָנ זיִא םִע דְנּוא ,ןעֶליֹופ 8
 ןעֶסאַרְטְׁש דְנאַל איִד ּוצ םיֹורַא העָנ ,טְכעֶנְק םּוצ טְגאָזעֶג
 ןייֵמ יִדְּכ ,ןעֶמּוקּוצְנייִרַא אייֵז טייֵנ דְנּוא ןעֶמיֹוצ איִד דְנּוא

 ןּופ רעֶנייֵק זַא ְּךייֵא נאָז ְּךיִא ןיִראָו :לּופ ןייַז לאָז זיֹוה 4
 ןעֶכּוזְרעֶפ ןעֶלעוֶו ןעֶדאַלעֶגְנייִא ןעֶראַוַו סאוָו טייֵל עֶזיִד
 :םייֵצְלְהאָמ עֶנייֵמ ןּופ

 טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא קאָלפ ליִפ דְנּוא 5
 רעֶנייֵא ןעוֶו :טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶקעֶנְמּוא ְךיִז 6

 רעֶטאָפ םעֶנעֶנייֵא ןייַז דְנייֵפ טיִנ טאָה דְנּוא ,ריִמ ּוצ טְמּוק
 דְנּוא רעֶדּורְּב דְנֹוא ,רעֶדְניִק דְנּוא ּבייוֵו דְנּוא ,רעֶטּומ דְנּוא
 ןעֶק רעֶד ,ןעֶּבעֶל םעֶנעֶנייֵא ןייֵז ּוליִּפַא דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש

 ץיירק ןייֵמ טיִנ טְנאָרְט סֶע רעוֶו דְנּוא :יִמְלַּת ןייֵמ ןייֵז טיִנ 7
 :דיִמָלַּת ןייֵמ ןייַז טיִנ ןעֶק רעֶד ריִמ ְךאָנ טְמּוק דְנּוא
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 28 ,ןֶעיֹוּב םֶרּוהְמ ַא ןעֶלעוֶו טעוֶו סאוָז ;ךייֵא ןּופ רעֶכְלעוֶו ןיִראוָו
 איֵד ןעֶנְכעֶרעֶּב דְנּוא ןעֶצעֶזְרעֶדיִנַא טְׁשְרֶעּוצ טיִנ ָּךיִז טעדֶד
 ?ןעֶרְהיִפּוצְסיֹוא םאָו טיִמ סֶע טאָה רֶע ּביֹוא ,תֹואָצֹוה
 29 םעֶֶו דְנּוא ,דְנּורְג םעֶד ןעֶנעֶל טעוֶו רֶע ןעוֶו רעֶמאָט ןיִראוָו
 ןעֶהעֶז סאוָו עֶלַא םֶהיֵא ןעֶלעֶו יֹוזַא ,ןעֶגיִדְנֶע ןעֶנעֶק טיִנ םִע
 30 רעֶזיִד ,ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו דְנּוא :ןעֶטעֶּפְׁשּוצְסיֹוא ןעֶּבעֶהְנָא םִע
 טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה דְנּוא ,ןֶעיֹוּב ּוצ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה ןאַמ
 31 הָמָחְלִמ םיֹורַא טְהעֶנ סאו גיִנעֶק רעֶכְלעוֶו רעֶדָא :ןעֶניִדְנֶע

 טְשְרֶעּוצ טיִנ ְּךיִז טְצעֶז ,גיִנעֶק ןְרעֶדְנַא ןייֵא טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ
 טיִמ ןעֶק רֶע ּביֹוא ,ןעֶטאָרעֶּב ְּךיִז טּוהְט דְנּוא ,רעֶדיִנַא

 ןעֶנעֶק טְמּוק םאָו םעֶד ןְהעֶג ןעֶנעֶקְטְנַא דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ
 39 רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןעֶז ,ּטיִנ ןעוֶו :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוַוְצ טיִמ םֶהיֵא
 ראַפ טעֶּב דְנּוא ַחיִלָׁש ַא רֶע טְקיִׁש יֹוזַא ,טייוֵו ָּךאָנ זיִא
 33 טיִנ טְזאָלְרעֶפ סאו ְךייֵא ןּופ רעֶכיֵלְטיִא ְּךיֹוא יֹוזַא :םֹולָׁש
 34 זיִא ץְלאַז :דיִמָלֵּת ןייֵמ ןייַז טיִנ ןעֶק ,טאָה רֶע סאָו םעֶלַא
 סאוָו טיִמ ,םַעֵט םעֶד טְריִלְרעֶפ ץֶלאַז סאָד ןעוֶו רעֶּבָא ,טּו
 35 טיִנ ,רֶהעֶמ טיִנ טְניֹוט םִע {ןעֶרעֶו ןעֶצְלאַזעֶג םִע לאָז
 ןעֶמ טְרֶעייֵנ .טְסיִמ םעֶד ראַפ טיִנ דְנּוא ,דְנאַל םעֶד ראַפ
 זאָל ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶריֹוא טאָה סאוָו רעֶד ;סיֹורַא םִע טְפְראַו
 :ןעֶרעֶה רֶע

 ומ לעטיפאק
 1 ּוצ ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶדְניִז דְנּוא רעֶמעֶנְנייֵא-ְרֶעייֵטְׁש עֶלַא דֵנּוא
 2 איִד דִנּוא :ןעֶרעֶּה םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טְנְהעֶנעֶג םֶהיֵא
 ןעֶּבאָה דְנּוא טְלעֶמְרּומעֶג ןעֶּבאָה םיִרְפּוס דְנּוא םיִׁשּורִּפ
 :אייֵז טיִמ טְסֶע דְנּוא ,רעֶדְניִז ףיֹוא טְמעֶנ רעֶזיִד ,טְנאָזעֶג
 3 :טְנאָזעֶג דְנּוא ,טעֶרעֶנ לָׁשָמ סאָד אייֵז ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא
 4 ,ףאָׁש טְרעֶדְנּוה טאָה סא ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ׁשְנעֶמ רעֶכְלעוֶו
 ןיינ איִד רעֶּביִא טיִנ טְזאָל ,אייֵז ןּופ סְנייֵא טְריִלְרעֶפ דָנּוא
 -ךעֶפ םאָד ְךאָנ טְהעֶג דְנּוא ,עֶטְסיוִו רעֶד ןיִא גיִצְנייֵנ דְנּוא
 5 םִע טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא !םִע טְניִפעֶג רֶע ויִּב ,עֶנעֶריֹול
 טֶעייֵרְּפ דֶנּוא ,לעֶסְקַא עֶנייֵז ףיֹוא סֶע רֶע טְנעֶל יֹוזַא ןעֶנּופעֶג
 6 עֶנייֵז ןעֶמאַזּוצ רֶע טְפּור ,םייֵהַא טְמּוק רֶע ןעוֶו דְנּוא :ְךיִז
 טיִמ ְּךייַא טְעייֵרְפ ,אייֵז ּוצ טְגאָז דְנּוא ,םיִנֵכְׁש דְנּוא דְנייֵרְפ
 ראו סאָו ָףאָׁש ןייֵמ ןעֶנּופעֶג ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ,ריִמ
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 ַא ןייז ךיֹוא טעוֶו יֹוזַא זַא ;ְךייֵא גאָז ְּךיִא :ןעֶריֹולְרעֶפ 7

 איו רֶהעֶמ ,הָבּוׁשֵּת טּוהְט סאו רעֶדְניִז ןייֵא רעֶּביִא הָחְמִׂש
 טיִנ ןעֶפְראַדעֶּב םאוְו ,םיִקיִדַצ גיִצְנייֵג דְנּוא ןייֵנ רעֶּביִא
 :הָבּושְּת

 איִז ןעוֶו ,תֹועָּבְּטַמ ןְהעֶצ טאָה סאָו איֹורְפ עֶכְלעוֶו רעֶּבָא 8

 טְרְהעֶק דְנּוא ,טְכיֵל ַא ןָא טיִנ איִז טעֶרְניִצ ,עֶנייֵא טְריִלְרעֶפ
 דְנּוא ?םִע טְניִפעֶג איִז זיִּב ,טּוג טְכּוז דְנּוא ,ויֹוה סאָד סיֹוא 9

 עֶרְהיֵא ןעֶמאַזּוצ איִז טְפּור ,ןעֶנּופעֶג םַע טאָה איז ןעוֶו
 ,ריִמ טיִמ ְךייִא טֶעייֵרְפ ,טְגאָז דְנּוא ,םיִנֵכְׁש רֶנּוא דְנייֵרְפ
 -ְךעֶפ ּבאָה ָּךיִא סא ַעָּבְַּמ איִד ןעֶנּופעֶג ּבאָה ְּךיִא ןיִראוָו

 ראָפ הָחְמִׂש ַא ןייַז טעוֶו יֹוזַא זַא ,ְךייֵא אָז ָּךיִא :ןעֶריֹול 0
 טּוהְט םאוָו רעֶדְניִז ןייֵא רעֶּביִא טאָנ ןּופ םיִכָאְלַמ איִד
 :הָבּוׁשִּת

 :ןְהיִז אייוֵוְצ טאַהעֶג טאָה ןאַמ ַא ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא 1
 ,רעֶטאָפ םּוצ טְגאָזעֶג טאָה אייֵז ןּופ רעֶרעֶגְנּי רעֶד דְנּוא 2

 םאו ןעֶנעֶמְרעֶפ םעֶד ןּופ קֶלֵח סאָד ריִמ ּביִג ,רעֶטאָפ
 אייז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייַז טאָה רֶע דְנּוא .ריִמ טְרעֶהעֶג

 ןְהּוז רעֶנְנּוי רעֶד טאָה געֶט עֶכיִלְטֶע ְּךאָנ דְנּוא :טְלייֵהְטעֶג 8
 ַא ןיִא ןעֶרְהאָפעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ןעֶמאַזּוצ םעֶלַא
 ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייַז ןעֶטְראָד טאָה דִנּוא ,ןייַרַא דְנאַל טייוו

 רֶע ןעוֶו :ןעֶּבעֶל םעֶנעֶסאַלעֶגְסיֹוא ןייֵא ןיִא טעֶדְנעוֶוְׁשְרעֶפ 4
 רעֶנְנּוה רעֶקְראַטְׁש ןייַא ראו יֹוזַא ,טְרְהעֶצְרעֶפ םעֶלַא טאָה
 טיֹונ רעֶד ןיִא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא .דְנאַל םעֶד ןיִא

 טְפעֶהעֶּב ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע דְנּוא :ןייַז ּױצ 5
 םֶהיֵא טאָה רֶע דֶנּוא .דְנאַל םעֶד ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא ןייֵא ּוצ

 דְנּוא :ןעֶטיִה ּוצ םירזַח ןייֵרַא רעֶדְלעֶפ עֶנייז ןיִא טְקיִׁשעֶב 6
 סאָו ץְכעֶלאָׁש טיִמ ןעֶליִפְנָא ָּךיֹוּב ןייַז טְלאוָועֶג טאָה רֶע
 טיִנ םֶהיֵא טאָה רעֶנייֵק דְנּוא .ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה םיִרָזַח איִד

 רֶע טאָה ,ןעֶמּוקעֶנ ְּךיִז ּוצ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶּבעֶנעֶג 7
 טיֹורְּב ןעֶּבאָה רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ םיִתָרָׁשְמ ליִפ איו ,טְגאָזעֶג

 ְךיִא :רעֶנְנּוה ראַפ םּוא םּוק ְּךיִא דְנּוא ,גיִרְּביִא דְנּוא גּונעֶג 8
 דְנּוא ,רעֶמאָפ ןייֵמ ּוצ ןְהעֶג לעוֶו דְנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא לעֶו
 ןעֶנעֶק טְגיִדְניִזעֶג ּבאָה ָּךיִא ,רעֶטאָפ ,ןעֶגאָז םֶהיֵא ּוצ לעוֶו

 טְרעֶוֶו רֶהעֶמ טיִנ ןיִּב ָּךיִא :ריִד ראַָפ דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד 9



 201 ןמ םאקול
 עֶנייֵד ןּופ םעֶנייֵא איו ְּךיִמ ְּךאַמ .ןעֶסייֵה ּוצ ןְהּוז ןייד

 90 דָנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דִנּוא :םיִתָרְׁשְמ עֶנעֶגְנּודעֶנ
 טיידֵז ָּךאָנ ראַוַו רֶע ןעֶו דְנּוא ;רעֶטאָפ ןייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג רעֶטאָפ ןייַז םֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,םֶהיֵא ןּופ
 ףיֹוא םֶהיֵא זיִא דְנּוא ןעֶפאָלעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶּב תֹונָמֲחַר
 91 רעֶּבָא :טְׁשיִקעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג זְלאַה םעֶד

 יִניִזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,רעֶטאָפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןְהּוז רעֶד
 טיִנ ןיִּב דְנּוא ,ריִד ןעֶנעֶק דְנּוא לעֶמיִה םעֶד ןעֶנעֶק טגיִד
 22 טאָה רעֶטאָפ רעֶד דְנּוא :ןעֶסייֵה ּוצ ןְהּוז ןייַד טְרעוֶו רֶהעֶמ

 עֶטְסעֶּב םאָד סיֹורַא ְּךיִג טְגְנעֶרְּב ,טְבעֶנְק עֶנייֵז ּוצ טְגאָזעֶג
 ףיֹוא גְניִר ַא םֶהיֵא טְּביִג דְנּוא ,ןָא םֶהיֵא טּוהְט דְנּוא רייֵלְק
 98 םאָד טגְנעֶרְּב דְנּוא :םיִפ איד ףיֹוא ָּךיִׁש רֵנּוא ,דְנאַה עֶנייֵז

 ןעֶסֶע ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ;םִֶע טְבעֶׁש רֶנּוא ּבְלאַק עֶטעֶפ
 24 טיֹוט ראַו ןֶהּוז ןייֵמ רעֶזיִד ןיִראָו :ןָעייֵרְפ ָּךיִז דְנּוא
 זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶריֹולְרעֶפ ראַוַו רֶע ;רעֶדיוִו טְּבעֶל רֶע דְנּוא

 :ןייַז ּוצ ְּךיִלְהעֶרְפ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .,ןעֶנּוּפעֶג
 28 רֶע איז דְנּוא ,דְלעֶפ םיִא ראו ןְהּוז רעֶטְצְלֶע ןייַז רעֶּבָא
 טְרעֶהעֶנ רֶע טאָה יֹוזַא ,זיֹוה םּוצ ןעֶמּוקעֶג טְנעֶהאָנ זיִא
 26 ןּופ םעֶנייֵא ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶצְנאַט דְנּוא ןעֶנְניִז
 ;טייֵדעֶּב םאָד םאָו טְנעֶרְפעֶנ טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנּוי עֶנייֵז
 27 .ןעֶמּוקעֶג זיִא רעֶדּורְּב ןייַד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דֵנּוא
 ,ּבְלאַק עֶמעֶפ םאָד ןעֶטְכאָשעֶג טאָה רעֶטאָפ ןייַד דְנּוא
 28 טאָה יֹוזַא :ןעֶנְנאַפְטְנַא רעֶדיוז דְנּוזעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע לייוװ

 -ְנייֵרַא טְלאָועֶג טיִנ טאָה רֶע דֶנּוא ,ןעֶסאָרְדְרעֶפ םֶהיֵא סֶע
 טאָה דִנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רעֶטאָפ ןייַז דְנּוא .ןעֶמּוק
 29 טְרעֶפְטְנֶעעֶנ רעֶטאָפ םעֶד טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא
 דְנּוא ,רֶהאָי ליִפ יֹוזַא ןיֹוׁש ריִד ןיֵד ָּךיִא ,העָז ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 דְנּוא ,טאָּבעֶנ ןייד ןעֶזעוֶועֶג רֵבֹוע טיִנ לאָמְנייֵק ְךאָנ ְּבאָה
 ָךיִא זַא עֶלעֶגיִצ ַא ןעֶּבעֶגעֶג לאָמְנייֵק ָּךאָנ ריִמ טְסאָה אּוד
 80 ןעדז רעֶּבָא : דְנייֵרְפ עֶנייֵמ טיִמ ןעֶכאַמ ְךיִלְהעֶרְפ ָּךיִמ לאָז

 ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייַד טאָה םאָו ,ןעֶמּוקעֶג זיִא ןְהּוז ןייֵד רעֶזיִד
 ןעֶטְכאָׁשעֶג םֶהיֵא אּוד טְסאָה ,ןעֶרּוה טיִמ טְכאַרְּבְרעֶפ
 81 ןייֵמ ,טְגאָזעֶג םֶריִא ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא :ּבְלאַק עֶטעֶפ סאָד
 ְךיִא סאוָו םעֶלַא דְנּוא ריִמ טיִמ גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טְסיִּב אּוד ןְהּוז
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 דְנּוא ןֶעייֵרְפ טְפְראַדעֶּב ְּךיִז טאָה ןעֶמ :ןייֵד זיִא ּבאָה 2

 דְנּוא ,טיֹוט ראוָו רעֶדּורְּב ןייֵד רעֶזיִד ןיִראוָז ,ןייז ץיִלְהעֶרְפ
 ;ןעֶנּופעֶג זיִא דְנּוא ןעֶריֹולְרעֶפ ראוַו רֶע ;רעֶדיוִו שְּבעֶל רֶע

 זמ לעטיפאק
 ַא ראו םִע טְגאָזעֶג םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז ּוצ ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 1

 רֶע דְנּוא ,רעֶטְלאַהְזיֹוד ַא טאַהעֶג טאָה סאָו ןאַמ רעֶכייֵר
 ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייֵז טאָה רֶע זַא ,טְנאָלְקעֶגְנָא םֶהיֵא אייֵּב ראו

 טאָה דְנּוא ןעֶּפּורעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :טעֶדְנעוֶוְׁשְרעֶפ 2
 ּביִג ? ריִד ןּופ רעֶה ְּךיִא סאו סאָד זיִא סאו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 טְסְנעֶק אּוד ןיִראוָו ,גנּוטְלאַהְזיֹוה עֶנייֵד ןּופ גְנּונעֶכעֶר ַא ּפָא

 רעֶטְלאַהְזיֹוה רעֶד דְנּוא :ןייַז רעֶטְלאַהְזיֹוה ןייֵמ רֶהעֶמ טיִנ 3
 טְּמעֶנ ראַה ןייֵמ ?ןּוהִט ְּךיִא לאָז סאָו ,טְכאַרְטעֶג ְּךיִז טאָה
 ,טיִנ ְךיִא ןעֶק ןעֶּבּורְנ .גְנּוטְלאַהְזיֹוה איִד קעוֶוַא ריִמ ןּופ

 לאָז ְּךיִא סאו סייז ָּךיִא :ָךיִמ ְּךיִא םעֶש ןעֶלְטעֶּב ּוצ דְנּוא 4
 ,גְנּוטְלאַהְזיֹוה איִד ןּופ טְצעֶזעֶנְּפָא ןיִּב ָךיִא ןעוֶו זַא ,ןּוהְט

 רֶע דְנּוא :ןעֶמעֶנְנייֵרַא רעֶזייֵה עֶרייֵז ןיִא ָּךיִמ אייֵז ןעֶלאָז 8
 טאָה דְנּוא ,ראַה ןייֵז ןּופ תֹובֹוח יִלֵעַּב עֶלַא ןעֶפּורעֶג טאָה
 -לוש ראַה ןייֵמ אוד טְסיִּב ליִפ איו ,טְנאַזעֶנ ןעֶטְׁשְרִע םּוצ

 רֶע דְנּוא ,לֶהֶע סאָמ טְרעֶדְנּוה טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?גיִד 6
 יֵנַא ְּךיִנ ְּךיִד ץעֶז דְנּוא ,בֹוח רַטְׁש ןייֵד םעֶנ טְגאָזעֶג טאָה

 םּוצ רֶע טאָה ְךאָנְרעֶד :ניִצְפּופ ףיֹוא ּבייֵרְׁש דְנּוא ,רעֶד 7
 דְנּוא ?גיִדְלּוש אוד טְסיִּב ליִפ איז דְנּוא ,טְנאָזעֶג ןְרעֶדְנַא
 טאָה יֹוזַא ;ץייו ְּךעֶלְטְסעֶמ טְרעֶדְנּוה ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 ָךיִנ ּבייֵרְׁש דְנּוא ,בֹוח רַטְש ןייַד םעֶנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע

 -ֵבעֶרעֶגְנּוא םעֶד טְּביֹולעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא :גיִצְטְכַא 8
 איד ןיִראָו ;ןּוהְטעֶנ :ּולק טאָה רֶע לייוו ,רעֶטְלאַהְזיֹוה ןעֶט
 -עֶנ רֶעייֵז ראַפ רעֶנּולק ןעֶנעֶז טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ רעֶדְניִק

 גאָז ְךיִא דנּוא :טְכיֵל םעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד איז טְכעֶלְׁש 9

 זַא ,ןֹומָמ ןעֶטְכעֶרעֶגְנּוא םעֶד ןּופ דְנייֵרְפ ָּךייַא טְכאַמ ;ְךייֵא
 ןעֶמעֶגְניֵרַא ְּךייֵא אייז ןעֶלאָז יֹוזַא ,ןעֶלְהעֶפ טעוֶו םִע ןעוֶו

 םעֶד ןיִא אייֵרְמעֶנ זיִא סאו רעֶד :ןעֶנְנּוניֹואוְו עֶניִּבייֵא ןיִא 0
 סאוָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶליִפ ןיִא אייֵרְטעֶג ְּךיֹוא זיִא ,ןעֶטְסְגיִנעוֶו
 -עֶנְמּוא ְךיֹוא זיִא ,ןעֶטְסְניִנעוֶו םעֶד ןיִא טְכעֶרעֶנְמּוא זיִא

 אייֵרְטעֶג טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו םּורְד :ןעֶליִפ ןיִא טְכעֶר 1
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 ָךייַא טעוֶו רעוֶו ,ןֹומָמ ןעֶטְכעֶרעֶנְמּוא םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג
 19 טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא :עֶניִטְפאַהְרְהאָו סאָד ןְעיֹורְטְרעֶפְנָא
 ְךייַא טעוֶו רעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג אייֵרְמעֶנ טיִנ סְנעֶדְמעֶרַפ םעֶד ןיִא
 13 -אַה אייוֵוְצ ןעֶניִד ןעֶק טְכעֶנְק ןייק ?ןעֶּבעֶג עֶניִרייֵא םאָד
 ןעֶּבאָה דְנייֵפ םעֶנייֵא טעוֶו רֶע רעֶדעוֶוְסְנֶע ןיִראָו ;ןעֶר

 ןעֶטְלאַה ְּךיִז טעוֶו רֶע רעֶדָא ;ןעֶּביִל ןעֶרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא
 טְנעֶק רֶהיֵא ,ןעֶטְכַאְרעֶפ ןְרעֶדְנַא םעֶד טעוֶו דְנּוא ,םעֶנייֵא ןָא

 ;ןֹומָמ דְנּוא טאָנ ןעֶניִד טיִנ :
 14 םעֶלַא סאָד ןעֶּבאָה ,גיִצייֵג ןעֶראַַו םאִו םיִׁשּורְּפ איִד דְנּוא
 15 רֶע דָנּוא :טעֶּפְשעֶנְסיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טְרעֶהעֶנ
 ָךיִז ןּודְמ סאָו איֵד טְנעֶז רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה

 -ייֵא טְנעֶק טאָג רעֶּבָא ןעֶׁשְנעֶמ ראָפ ןעֶניִטְרעֶפְטְכעֶר
 טְכאַמעֶג ךיֹוה זיִא סאָו סאָד ןיִראָו ,רעֶצְרעֶה עֶר
 16 הָרֹוּת איִד :טאָנ ראָפ לֶעייֵרְג ןייַא זיִא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶׁשיווְצ
 ןּופ דְנּוא ,ןֶנָחֹוי ּוצ זיִּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ איִד דְנּוא

 ,טְגיִדעֶרְּפעֶג טאָג ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק סאָד טְרעוֶו ןָא לאָמְסְנעֶד
 17 רעֶגְניִרְג זיִא סֶע רעֶּבַא :ןייֵרַא ְּךיִז טְגְניִרְד רעֶכיִלְטיִא דְנּוא
 הָדּוקְנ עֶנייֵא רעֶדייֵא ןעֶהעֶגְראַפ לאָז דְרֶע דְנּוא לעֶמיִה זַא

 18 ןייַז טעֶדייֵׁש סאָו רעֶכיִלְטיִא :ןעֶלאַפ לאָז הָרֹוּת רעֶד ןּופ !
 רעֶו דְנּוא ,הָנֵזְמ זיִא רעֶד ,עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא טְמעֶנ דְנּוא ,ּבייזַו
 זיִא ןאַמ רֶהיִא ןּופ הָׁשּורְג עֶנייֵא זיִא םאָו איִד טְמעֶנ םִע
 :הָנֵזִמ
 19 ןיִא טעֶדייֵלְקעֶנ ראו סאוָו ןאַמ רעֶכייֵר ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע
 טְּבעֶלעֶג גאָט עֶלַא טאָה דְנּוא ,דְנאַיַוְנייַל עֶנייֵפ דְנּוא רּוּפְרּוּפ
 20 ןאַמ רעֶמעֶרָא ןייֵא ראַוַו אָד דְנּוא :דייֵרְפ דְנּוא גּונֲעַּת טיִמ
 טְנעֶלעֶגְרעֶדיִנַא ראוַו סאו ,רֶזָעְלֶא ןעֶסייֵהעֶג טאָה םאָו
 91 ד-אַּב טאָה רֶע דְנּוא :ןְרעֶטאָלְּב טיִמ לופ רֶעיֹוט ןייַז אייֵּב

 ןעֶלאַפ סאו ְּךעֶלְקעֶרְּב איִד טיִמ ןעֶניִטעֶז ּוצ ְּךיִז טְרְהעֶג
 ןעֶנעֶז טְניִה איִד רעֶּבא ,שיִט םֶנאַמ ןעֶכייֵר םעֶד ןּופ ּפּורַא

 :ןְרעֶטאָלְּב עֶנייַז טְקעֶלעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ְךאָנ
 2 -עֶנ זיִא ןאַמ רעֶמעֶרָא רעֶד ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג זיִא םֶע דְנּוא
 ןעֶראָועֶנ ןעֶגאָרְטעֶנ םיִכָאְלַמ איִד ןּופ רֶע זיִא ןעֶּבְרַאָטְׁש
 -ְךאָטְשעֶג ְּךיֹוא זיִא רעֶכייֵר רעֶד דְנּוא ,סיֹוש ס'םֶהָרְּבַא ּוצ

 23 ראו רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶראָועֶנ ןעֶּבאָרְנעֶּב זיִא דְנּוא ןעּב

 ויפ
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 -עֶנְפיֹוא ןעֶניֹוא עֶנייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ,םָנֵהיִג ןיִא םיִרּוסִי ןיִא

 דְנּוא ןעֶטייוֵו ןּופ םֶהָרְּבַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶּביֹוה
 -עֶנ דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא :םיֹוש ןייַז ןיִא רֶזָעְלֶא

 דנּוא ,רִיַמ רעֶּביִא ְּךיִד םֶראַּבְרעֶד ,םֶהָרְבַא רעֶטאַפ ,טְגאָז
 ןייַז ןּופ ץיִּפְׁש םעֶד ןעֶקְנּוטְנייֵא לאָז רֶע זַא ,רָזָעְלֶא קיִׁש
 ןעֶלְהיִקְּפֶא גְנּוצ עֶנייֵמ לאָז רֶנּוא ,רעֶסאוַו םעֶד ןיִא רעֶגְניִפ
 םֶהָרְּבַא רעֶּבָא :םאֵלְפ רעֶד ןיִא םיִרּוסִי דייֵל ְּךיִא ןיִראוָו
 ןעֶכאַז עֶטּוג טְסאָה אּוד זַא קְנעֶרעֶנ ,דְניֵק ,טְגאָזעֶג טאָה

 - איד ְּךיֹוא טאָה רֶזֶעְלֶא דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןייֵד אייֵּב ןעֶמּונעֶגְּפֶא
 ,טְסייֵרְּטעֶג רֶע טְרעוֶוידְנּוצַא דְנּוא ;ןעֶמּונעֶנְּפָא עֶטְכעֶלְׁש
 אָד זיִא םעֶלַא םעֶד רעֶּביִא רֶנּוא :םיִרּוסִי טְסאָה אּוד דְנּוא
 זַא ,טְצעֶזעֶג דְנּורְנִּפָא רעֶסיֹורְג ַא ְךייַא דְנּוא םֶנּוא ןעֶׁשיוִוְצ
 ןעֶנעֶק ,ןעֶהעֶגְרעֶּביִרַא ְּךייֵא ּוצ ןעֶנאַד ןּופ ןעֶליוו סאוָו איִד
 םִנּוא ּוצ טיִנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶק טייַז רעֶנעֶי ןּופ איִד דְנּוא ,טיִנ
 ְךיִא טעֶּב םּורְד ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמּוקְרעֶּביִרַא
 -אָפ ןייֵמ ּוצ ןעֶקיִׁש םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד זַא ,רעֶטאָפ ְּךיִד
 רֶע זַא ,רעֶדיִרְּב ףֶניִפ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו :זיֹוה םיִרעֶט

 -ָנייֵרַא טיִנ ְּךיֹוא ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,ןעֶנייֵצעֶּב אייֵז וצ לאָז
 ּוַצ טאָה םֶהָרְבַא דְנּוא :םיִרּוסִי ןּופ טֶרָא ןעֶזיִד ּוצ ןעֶמּוק
 םיִאיִבְנ איִד דְנּוא הֶׁשֹמ תַרֹוּת ןעֶּבאָה אייֵז ,טְנאָזעֶג אייֵז

 ,ןייֵנ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶרעֶהּוצ אייֵז אייֵז ןעֶזאָל
 ןעֶמּוק אייֵז ּוצ טעדֶו רעֶנייֵא ןעדֶו םְרֶעייֵנ ,םֶהָרְּבַא רעֶטאָפ
 טאָה רֶע דְנּוא :ןּוהְט הָבּוׁשְּת אייֵז ןעֶלעוֶו עֶטיֹוט איִד ןּופ
 הֶשֹמ תַרֹוּת ּוצ טיִנ ןעֶרעֶה אייז ןעוֶו ,טְגאָועֶג םֶהיֵא ּוצ

 ןעוו ןעֶּביֹולְג טיִנ ְּךיֹוא אייֵז ןעֶלעֶֶו יֹוזַא ,םיִאיִבְנ איִד דְנּזא
 :ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא עֶטיֹוט איִד ןּופ טעוֶו רעֶנייֵא

 זי לעטיפאק
 זַא ְךיִלְנעֶמנּוא זיִא םִע ,טְגאָזעֶג םיִריִמְלַּת עֶנייֵז ּוצ טאָה רֶע
 םעֶד ּוצ העװ רעֶּבָא ,ןעֶמּוק טיִנ ןעֶלאָז ןעֶגְנּולְכיֹורְטְׁש
 רעֶמעֶּב םֶהיֵא ראַפ טְלאָָו םִע :ןעֶמּוק אייֵז ןעֶמעוֶו ְּךְרּוד
 ןעֶגְנאָהעֶג זְלאַה ןייז ףיֹוא לאָז ןִייִטְשלִהיִמ ַא זַא ,ןעֶזעוֶועֶג
 רעֶדייֵא ,ןעֶפְראְַנייֵרַא םַי ןיִא םֶהיֵא לאָז ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶרעֶו
 :ןעֶלְכיֹורְטְׁש ּוצ עֶנייֵלְק עֶזיִד ןּופ םעֶנייֵא ןייַז םֵרֹוג לאָז רֶע

 טְניִדְניִז רעֶדּורְּב ןייד ןעוֶו ,טְסְּבְלעֶז ָּךייא ףיֹוא גָנּוטְכַא טיִג
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 הָּמָרֲח טעוֶו רֶע ןעוֶו דנּוא ;םֶהיֵא ףאָרְטְׁש יֹוזַא ריֵד ןעֶנעֶק
 4 ריִד ןעֶנעֶק טעוֶו רֶע ןעוֶו דְנּוא :םֶהיֵא ּביִגְרעֶפ יֹוזַא ןעֶּבאָה
 ןיִא לאָמ ןעֶּביִז ְךיִז טעֶו דְנּוא ,ןעֶניִדְניִז גאָט ַא לאָמ ןעֶּביִז
 ,הָמֶרַח ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶנאָז טעוֶו דְנּוא ,ןעֶרעֶקְמּוא ריִד ּוצ גאָט
 ;ןעֶּבעֶנְרעֶפ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז יֹוזַא
 8 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה (םיִחיִלְׁשו לעֶטְסאָּפַא איֵד דְנּוא
 6 -עֶנ טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא :ןעֶּביֹולְנ רֶהעֶמ םֶנּוא ּביִנ ,ראַה
 ןעֶמאָז ַא אי יֹוזַא ןעֶּביֹולְג טאַהעֶנ טְלאָו רֶהיֵא ןעוֶו ,טְנאָז
 -רעֶכְליֹומ ןעֶזיִד ּוצ טְנאָזעֶג רֶהיִא טְלאָו יֹוזַא ,טְפְנעֶז ןּופ
 טְצְנאַלְפעֶנ אייֵז דְנּוא ,טְלעֶצְראוָועֶנְסיֹוא אּוד רעֶו ,םיֹוּב
 7 רעֶכְלעוֶו דְנּוא :ןעֶרעֶהּוצ ְָּךייַא רֶע טעֶו יֹוזַא ,םַי םעֶד ןיִא
 טְרעֶטיִפ רעֶדָא טְרעֶקַא םאִז טְכעֶנק ַא טאָה סאו ְּךייֵא ןּופ
 רֶע איוִו דְלאַּב יֹוזַא ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ טעֶו דְנּוא ,ףאָש איִד
 8 רעֶּבָא :שיט םּוצ ְּךיִד ץעֶז דְנּוא העָנ ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ טְמּוק
 ְךיִא סאוָו גיִטְראַפ ְּךאַמ ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ טיִנ ןעֶד רֶע טעֶו
 דָנּוא ,םּורַא ְּךיִד לעֶטְראַנ דְנּוא ,לאָמדְנעֶּבָא םּוצ ןעֶסֶע לאָז
 דְנּוא ןעֶקְנּורְטעֶג דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג ּבאָה ָּךיִא זיִּב ְּךיִמ ןיִדעֶּב
 9 ְּךִיִז רֶע טעוֶו :ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע אּוד טְסְלאָז ְּךאָנְרעֶד
 רֶע סאָוו ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע לייוַו ,טְכעֶנְק םעֶד ּוצ ןעֶקְנאַדעֶּב
 10 .רֶהיֵא ְךיֹוא יֹוזַא : ןייֵנ זַא קְנעֶד ְּךיִא ?ןעֶליֹופעֶּב םֶהיֵא טאָה
 -עֶנ ְּךייֵא זיִא סאָז ןּוהְטעֶנ םעֶלַא ןעֶּבאָה טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו
 ןיִראָו טְכעֶנְק עֶביִלְציִנְנּוא ןעֶנעֶז ריִמ ,טְנאָז יֹוזַא ,ןעֶטאָּב
 ןעֶזעוֶועֶנ בִיּוחְמ ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו סאָד ,ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ
 :ןּוהְט ּוצ

 11 ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא
 :ןעֶגְנאַגעֶנ ליִלָב דְנּוא ןֹורְמֹוׁש ָךרּוד ְּךיֹוא רֶע זיִא יֹוזַא

 1 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ףְראָד ַא ןיִא זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 ןופ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז סאוָו עֶגיִצעֶרְק ןְהעֶצ טְנעֶנעֶגעֶּב םֶהיֵא
 13 -עֶנ דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא לֹוק רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶטייוַו
 14 דְנּוא :םָנּוא רעֶּביִא תֹונָמְחַר ּבאָה ,רעֶטְסייֵמ ,ַעּוׁשִי ,טְנאָז

 טְהעֶנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג אייֵז טאָה רֶע איו
 ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ּוצ ּךייַא טְזייוַו דְנּוא
 :ְגיִנייֵרעֶג אייֵז ןעֶראַז יֹוזַא ןעֶנְנאַנעֶנְקוְזַא ןעֶנעֶז אייֵז
 12 זיִא רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו אייֵז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא
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 -עֶנ טאָג טאָה דְנּוא ,טְרעֶקעֶגְמּוא ְךיִז רֶע טאָה ,טְלייֵהעֶג

 םיִנָּפ םעֶד ףיֹוא ויִא רֶע דְנּוא :לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ טְּביֹול 6
 דְנּוא ,טְקְנאַדעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא םיִפ עֶנייֵז .ראַפ ןעֶלאַפעֶב

 טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :יִנֹורְמׂש ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע 7
 ?ןעֶרָאָועֶּג טְגיִנייֵרעֶג ןְהעֶצ טיִנ ןעֶנעֶז ,טְגאָועֶג טאָה דְנּוא

 -עֶנ טיִנ רעֶנייֵק ְּךיִז טאָה :ןייֵנ איד ןעֶנעֶז ּואְו רעֶּבָא 8
 ,טאָג ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ דֹובָּב טְרעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז טאָה סאוָז ןעֶנּופ

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :רעֶדְמעֶרְפ רעֶזיִד רעֶסיֹוא 9
 ךיִד טאָה ןעֶּביֹולְג ןייֵד ,געוֶו ןייֵד העֶג דְנּוא ףיֹוא העְטְׁש
 :טְכאַמעֶג דְנּוזעֶג

 םאָד ןעוֶו ,םיִׁשּורְּפ איִד אייֵּב טְנעֶרְפעֶג ראוַו רֶע ןעדֶו דְנּוא 0
 אייֵז ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוק טעוֶו טאָנ ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק

 טאָג ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק םאֶד ,טְגאָזעֶג רֶנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג
 ןעֶגאָז טיִנ טעוֶו ןעֶמ דְנּוא :גְנּוקְרעֶמעֶּב טיִמ טיִנ טְמּוק 1

 -עק סאָד העְז ןיִראוָו ,טְראָד העְז רעֶדָא ,םִע זיִא ריִה ,העְד
 ;ְךייַא ןיִא זיִא טאָנ ןּופ ָּךייֵרְניִנ

 -ּוק געֶט איִד טְנאָזעֶג םיִדיֵמְלִּת עֶנייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוַא 2
 איִד ןּופ סְנייֵא ,ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶרְהעֶגעֶּב טעוֶו רֶהיֵא ןעֶו ,ןעֶמ
 :ןעֶהעֶז טיִנ סֶע טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא םֶדָא-ְוֶּב םעֶד ןּופ געֶט
 העְז רעֶדָא ,אָד העָז ןעֶנאָז ְּךייֵא ּוצ ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא

 ןיראוָו :ְךאָנ טיִנ אייֵז טְגְלאָפ דְנּוא ,סיֹורַא טיִנ טְהעֶג ,טְראָד 4
 רעֶטְנּוא ןּופ קֶע ןייֵא ןּופ טְציִלְּב סאו ץיִלְּב רעֶד איד יֹוזַא
 רעֶטְנּוא קֶע ןעֶרעֶדְנַא םּוצ זיִּב טְנייֵׁש דְנּוא ;לעֶמיִה םעֶד
 :האָּט ןייַז ןיִא ןייַז םָדָא-ְןִּב רעֶד טעֶז יֹוזַא ,לעֶמיִה םעֶד

 ןעֶּפְראוָוְרעֶפ דְנּוא ,ןעֶדייֵל ליִפ רֶע םּומ טְשְרֶעּוצ רעֶּבָא 8
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע אי יֹוזַא דְנּוא :רֹוד ןעֶזיִד ןּופ ןעֶרעוֶו 6

 בעט איד ןיִא ןייַז ְךיֹוא סֶע טעוֶז יֹוזַא ,ַחֹנ ןּופ געֶט איִד ןיִא

 -עֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז :םָדָאְדְוִּב םעֶד ןּופ 7
 הָנּותַח ןעֶּבאָה דְנּוא ,טאַהעֶנ הָנּותַח ןעֶּבאָה אייֵז .,ןעֶקְנּורְט
 ןיא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא ַחֹנ ןעוֶו גאָט םעֶד ּוצ זיִּב ,טְכאַמעֶג
 אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא לּוּבַמ סאָד דְנּוא ,הָביִּת רעֶד

 ןיַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע איו םעֶד ְּךייַלְג :טְכאַרְּבעֶנְמּוא עֶלַא 8
 *עָג ןעֶּבאָה איִיֵז ,ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,טֹול ןּופ ּגעֶט איִד

 ,טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ,טְפיֹוקעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,ןעֶקְנּורְמ
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 ןיִא רעֶּבָא :טֶעיֹוּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ,טְצְנאַלְפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 טאָה םֹודְס םיֹוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא םֹול ןעוֶו גאָט םעֶד
 דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ לעֶּבעוֶוְׁש דְנּוא רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶנעֶרעֶּג םִע
 םעֶד ןיִא ןייַז םִע טעדֶו יֹוזַא :טְכאַרְּבעֶנְמּוא עֶלַא אייֵז טאָה

 םעֶנעֶי ןיִא :ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפטְנַא טעוֶו םָדָאְזִּב רעֶד .ןעדֶו גאָט

 עֶנייִז רָנּוא ְּךאַד םעֶד ףיֹוא ןייַז טעוֶו םאו רעֶד ,נאָט

 -עֶנ ּוצ אייז יִדְּכ ןעֶהעֶנְפּורַא טיִנ רֶע זאָל ,זיוה ןיִא םיִלָּב

 טיִנ ךיֹוא ְּךיִז רֶע זאָל ,דֶלעֶפ םיִא זיִא םאִוָו רעֶד דָנּוא ,ןעֶמ

 :טֹול ןופ ּבייַװ םעֶד ןָא טְקְנעֶדעֶג :ןעֶרְהעֶקְמּוא קִיַרּוצ
 טעוֶו רעֶד ,ןייַז ּוצ ליִּצַמ ןעֶּבעֶל ןיִיַז ןעֶכּוז טעוֶו סאוָו רעֶד

 ,ןעֶריִלְרעֶפ ןעֶּבעֶל ןייַז טעוֶו םִע רעוֶו דְנּוא ,ןעֶריִלְרעֶפ סֶע

 רעֶנעֶי ןיִא ,ְּךייַא אָז ְךיִא ;ןעֶטְלאַהְרעֶד סֶע טעוֶו רעֶד

 -קעוֶוַא טעוֶו רעֶנייֵא ,טעּב ןייַא ןיִא אייווְצ ןייַז ןעֶלעוֶו טְכאַנ
 טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טעוֶו רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנֹוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶג
 5 עֶנייַא ,ןעֶלאָמ ןעֶמאַזּוצ ןעֶלעוֶו רעֶּבייוֵו אייוַוְצ .:ןעֶרעֶו
 -ךעֶּביִאטעֶו עֶרעֶדְנַא איִד דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טעוֶו

 -ייַא ,דְלעֶפ ןייֵא ןיִא ןייַז ןעֶלעוֶו אייוַוְצ) :ןעֶרעוֶו טְזאָלעֶג
 טעוֶו רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוֲא ,ןעֶרעווֶו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טעוֶו רעֶנ
 טְרעֶפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :(ןעֶרעוֶו טְזאָלעֶגְרעֶּביִא
 אייז וצ טאָה רֶע דְנּוא ?ראַה ּואוְוַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ דְנּוא

 איד ָּךיִז ןעֶלעוֶו ןעֶטְראָד ,זיִא הָלִבְנ אֵיִד ּואוְו ,טְגאָזעֶג
 :ןעֶלְמאַזְנייַא רעֶלְדָא

 חי לעטיפאק
 ריַמָּת ןעֶלאָז איִיַז זַא ,לֶׁשֶמ ַא טְגאָזעֶג אייֵז טְאָה רֶע דְנּוא
 םִע ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶרעוֶו דיִמ טיִנ דְנּוא ןעֶמעֶּב
 טיָנ ְּךיִז טאָה סאָָו טאָמְש ַא ןיִא רעֶטְכיִר ַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא
 :טְצעֶׁשעֶג שְנעֶמ ןייק טאָה דְנּוא ,טאָנ ראָפ ןעֶטְכְראָפעֶג

 טאָטְׁש רעֶנעֶי ןיִא הָנָמְלַא עֶנייַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע רֶנּוא
 אייז ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא איִז דְנּוא
 טייֵצ ַא ראַפ טאָה רֶע דְנּוא :רעֶניִרק ןייֵמ ןַא םֶקֹונ ְּךיִד

 עֶׁשְטאָה ,טְכאַרְטעֶג רֶע טאָה ְךאָנְרעֶד רעֶּבָא .;טְלאוָועֶנ ּטִינ
 לייוו ָּךאָד-;:שְנעֶמ ןייק ץעֶׁש ךְנּוא ,טאָג טיִנ טְכֶראָפ .ָךִיִא
 ראַפ ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ,היִמ ליִפ יֹוזַא ריִמ טְּביִנ הָנָמְלַא עֶזיִד
 טיִמ ןעֶכאַמ דיִמ טי ְּךיִמ לאָז איִז זַא ,ןּוהְמ הָמָקְנ ַא רֶהיֵא
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 רעֶד סאָו טְרעֶה ,טְגאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד ,ןעֶמּוק ליפ רֶהיֵא 6
 עֶנייֵא טאָג טיִנ לאָז דְנּוא :טְנאָז רעֶטְכיִר רעֶטְכעֶרעֶגְמּוא 7

 ּוצ ןעייֵרְׁש סאָו ,עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא עֶנייֵז ראַפ ןּוהְט הָמְקְנ
 ?דְלּודעֶג אייֵז טיִמ טאָה רֶע עֶׁשְטאָח ,טְכאַנ דְנּוא גאָט םֶהיֵא

 הָמָקְנ עֶנייֵא אייֵז ראַפ דְלאַּב טעוֶו רֶע זַא ;ָךייַא גאָז ְּךיִא 8
 -עֶנ רֶע טעוֶו ןעֶמּוק טעוֶו םֶדֶא-ְוִּב רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא ;ןּוהְט
 ? דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶּביֹולְג ןעֶניִפ

 םאָו עֶכיִלְמֶע ּוצ טְנאָזעֶג לֶׁשֶמ םאָד ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא 9

 ,םיִקיִדַצ ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןיילַא ְּךיִז ןיִא טְעיֹורְטְרעֶפ ןעֶּבאָה
 ןעֶׁשְנעֶמ אייוְצ :טעֶטְכַאְרעֶפ עֶנירְּביִא איִד ןעֶּבאָה .דְנּוא 0

 רעֶנייֵא .ןעֶטעֶּב ּוצ ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז
 -ָנייֵא-רֶעייֵטְׁש ַא ראוַו רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא ,שֹּורַּפ ַא ראוו

 -עֶנ יֹוזַא טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ׁשּורָּפ רעֶד :רעֶמעֶנ 11
 איו טיִנ ןיִּב ְּךיִא םאָד ריִד קְנאַד ְּךיִא !טאָנ יֹוא ,ןעֶטעֶּב
 ,םיִּפַאֹונ דְנּוא עֶטְכעֶרעֶנְמּוא ,רעֶּביֹור ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶרעֶדְנַא

 טְסאַפ ְּךיִא :רעֶמעֶנְנייֵא-רֶעייֵטְׁש רעֶזיִד איו יֹוזַא רעֶדָא 9
 ְךיִא סאו םעֶלַא ןּופ רֵׂשֲעַמ ּביִנ ְּךיִא ;ְּךאָו ַא לאָמ אייוִוְצ

 ןעֶנאַטְשעֶג זיִא רעֶמעֶנְנייֵא-רֶעייֵטְׁש רעֶד רעֶּבָא :ץיִזעֶּב 3
 איד ןעֶּבעֶהְפיֹוא טְלאוָועֶנ ּוליִּפַא טיִנ טאָה דְנּוא ,ןעֶטייוו ןּופ
 ץְראַה םעֶד ףיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,לעֶמיִה םּוצ ןעֶניֹוא
 ךיד םִַראַּבְרעֶד טאָנ יֹוא ,טְנאָועֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג

 זיִא ןאַמ רעֶד ;ךייִא גאָז ְּךיִא :רעֶדְניִז םעֶד ,ריִמ רעֶּביִא 4
 -ָנַא רעֶד איז טְניִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג רֶהעֶמ ןעֶנְנאַגעֶג םייַהַא
 ,טְסּבְלעֶז ְּךיִז טְכייֵהְרעֶד סאָו רעֶכיֵלְטיִא ןיִראָו ;רעֶרעֶד
 טְגיִרְדיִנְרעֶד סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טְגיִרְדיִנְרעֶד טעֶו

 :ןעֶרעֶו טְכייֵהְרעֶד טעוֶו ,טְסּבְלעֶז ְּךיִז
 רֶע זַא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןעֶמ דָנּוא 8

 -עֶזעֶג םִע ןעֶּבאָה םיִריִמְלַּת איֵד ןעֶו ;ןעֶריִרְנָא אייֵז לאָז
 אייֵז טאָה ַעּוׁשַי רעֶּבָא :ןֵעיִרְׁשעֶגְנָא אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶה 6

 -ךעֶדְניִק איִד טְזאָל ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶפּורעֶנ ָּךיִז ּוצ
 ןּופ ןיִראָו ;טיִנ אייֵז טיִּבְרעֶפ דְנּוא ,ןעֶמּוק ריִמ ּוצ ְּךעֶל

 ,ךייַא ְּךיִא נאָז תֶמֶאָּב :טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק סאָד זיִא עֶניֹוזַא 7
 איוו טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןעֶמעֶנְנָא טיִנ טעוֶו סֶע רעוֶו

 :ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ ןעֶניִרְד טעֶו רעֶד ,דְניֵק ןיילק ַא
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 18 רעֶטּוג םְגאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָהרעֶטְצְלֶע ןייַא דְנּוא
 סאָד ןעֶנעֶׁשְרַי לאָז ְּךיִא זַא ןּוהְט ְּךיִא לאָז םאִװ ,רעֶרְהעֶל
 19 םֹּוראָו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ?ןעֶּבעֶל עֶניִּבֶע
 טְרֶעייֵנ טּוג טיִנ זיִא רעֶנייֵק ?רעֶטּוג ָּךיִמ אּוד טֶּסְפּור
 20 טְסְלאָז אּוד ;תֹוְצִמ איִד טְסְנעֶק אּוד :טאָנ זיִא םאָד רעֶנייֵא
 טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶנעֶבְנִג טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןייַז הָנֵזִמ טיִנ
 עֶרְהֶע ;ןעֶנאָז תּודֵע ׁשְלאַפ טיִנ טְלאָז אּוד ,ןעֶנאָלְׁש טיֹוט
 21 .טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :רעֶטּומ עֶנייַד דְנּוא רעֶטאָפ ןייַד
 :ףיֹוא דְנעֶגּוי עֶנייִמ ןּופ ןעֶטְלאַהעֶג ָּךיִא ּבאָה םעֶלַא םאֶד
 99 -עֶב םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנ םאָד טאָה ַעּוׁשִי איו
 םאָו סעֶלַא ףיֹוקְרעֶפ ;ריִד טְלְהעֶפ ָּךאַז עֶנייֵא ָּךאָנ ,טְגאָז
 דְנּוא ,טייַל עֶמעֶרָא איִד ּוצ םֶע לייֵטְרעֶפ דְנּוא ,טְסאָה אּוד
 בְלאַפ םּוק דְנּוא ,לעֶמיִה ןיִא רָצֹוא ןייֵא ןעֶּבאָה טְסעוֶו אוד
 28 רֶע זיִא ,טְרעֶהעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו רעֶּבָא :ָּךאָנ ריִמ
 ;רֶׁשֹוע רעֶסיֹורְג ַא ראו רֶע ןיִראָו ,ןעֶראוָועֶג גיִריֹורְט רֶהעֶז
 21 טאָה יֹוזַא ,גיִריֹורְט ראו רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו
 ןעֶּבאָה םאָו איִד ראַפ םִע זיִא רעוֶוְש איו ,טְגאָזעֶג רֶע
 98 ןיִראָז :טאָג ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םיִא ןעֶמּוקּוצְנייַרַא םּוהְטְכיִיַר
 ָךֶרּוד ןעֶהעֶגּוצְכְרּוד לעֶמעֶק ַא ראַפ רעֶנְניִרְג זיִא םָע
 -ּוצְנייַרַא ןעֶכייֵר ַא ראַפ איז לעֶדאָנ ַא ןּופ ְּךאָל םעֶד
 96 סאָד ןעֶּבאָה סאוָו איִד דְנּוא :טאָנ ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק ןיִא ןעֶמּוק
 ?ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג ןעֶד ןעֶק רעדֶז ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה טְרעֶהעֶג
 27 אייֵּב ְךיִלְגעֶמְנּוא זיִא םִע סאוָו סאָד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא

 :טאָג אייֵּב ְּךיִלְגעֶמ זיִא ןעֶׁשְנעֶמ
 8 -ךעֶפ םעֶלַא ןעֶּבאָה ריִמ ,העְז ,טְנאָזעֶג טאָה םֹורְמעֶּפ דָנּוא
 9 ּוצ טאָה רֶע דִנּוא :טְגְלאַפעֶנְכאָנ ריִד ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְזאָל

 טיִנ רעֶנייֵק זיִא םִע ְךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֵאְּב ,טְגאָזעֶג אייֵז
 ,ןְרעֶטְלֶע רעֶדָא ,זיֹוה ַא טְזאָלְרעֶפ טאָה סאו .,ןעֶנאַהְרעֶפ

 םעֶד ןעֶנעוֶו ,רעֶדְניִק רעֶדָא ,ּבייוֵו רעֶדָא ,רעֶדיִרְּב רעֶדָא
 30 ליִפ ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ טעוֶו סאָו :טאָג ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק
 ףיֹוא ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע דְנּוא ,טייֵצ עֶזיִד ןיִא רֶהעֶמ לאָמ
 :טְלעוֶו רעֶנעֶי
 31 אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ףְלעוֶוְצ איִד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 סעֶלַא דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןייק ףיֹורַא ריִמ ןעֶהעֶג ןּונ .,טְגאָזעֶג

14 
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 םֶדָא-ְוִּב םעֶד ףיֹוא םיִאיִבְנ איִד ָּךְרּוד ןעֶּביִרְׁשעֶנ זיִא םאוָו

 -טְנֶעעֶגְרעֶּביִא טעדֶו רֶע ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טְרְהיִפעֶגְסיֹוא טעוֶו 2
 -עוֶו טעֶּפְשעֶגְסיֹוא טעדֶו דְנּוא ,םִיֹוג איִד ּוצ ןעֶרעוֶו טְרעֶפ

 ןעֶגיִּפְׁשעֶגְנָא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְלעֶדְנאַהעֶּב טְכעֶלְׁש דְנּוא ןעֶר
 ,רעֶטיִר טיִמ ןעֶסייֵמְׁש םֶהיֵא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא :ןעֶרעוֶו 8

 גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶטייֵט םֶהיֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא
 ןּופ עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןְהעֶטְׁשְפיֹוא רעֶדיוז רֶע טעוֶו 4

 אייז ןּופ ראַוַו דייֵר עֶזיִד דְנּוא .ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶכאַז עֶזיִד
 סאוָו טְסּואוְועֶג טיִנ ָּךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶנְראָּבְרעֶפ
 :ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג זיִא

 ּוצ טְנְהאָנ ןעֶמּוקעֶנ זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 5
 -עֶב טאָה דְנּוא ,געוֶו םייֵּב ןעֶסעֶזעֶג רעֶדְניִלְּב ַא זיִא ,ֹוחיִרְי

 אייֵּבְרעֶפ קְלאָפ םאָד טְרעֶהעֶג טאָה רֶע איו :טְלעֶטעֶּב 6
 -אָה אייֵז דְנּוא :זיִא סאָד סאָו טְנעֶרְפעֶנ רֶע טאָה ,ןעֶהעֶב 7
 דְנּוא :אייֵּבְרעֶפ טְהעֶנ יֵרְצֹונַה ַעּוׁשְי זַא .טְגאָזעֶג םֶהיֵא ןעֶּב 8

 ְךיִד םֶראַּבְרעֶד דוָדְְוִּב ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה רֶע
 ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא ראָפ ןעֶנעֶז סאָו איִד דְנּוא :ריִמ רעֶּביִא 9

 .ןעֶנייוַוְׁש ליִטְש לאָז רֶע זַא ןֶעיִרְׁשעְֶנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 םֶראַּבְרעֶד דוָד-ְןֶּב ,ןְעיִרְׁשעֶג רֶהעֶמ ְּךאָנ טאָה רֶע רעֶּבָא

 דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג ליִטְׁש זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא :ריִמ רעֶּביִא ְּךיִד 0

 זיִא רֶע איִח דְנּוא ;ןעֶגְנעֶרְּב ְךיִז ּוצ ןעֶסייֵהעֶג םֶהיֵא טאָה
 טאָה דְנּוא :טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה ,ןעֶמּוקעֶג טְנְהאָנ 1

 רֶע דֵנּוא ןּוהְמ ריִד לאָז ָּךיִא זַא אּוד טְסְליוִו סאו ,טְנאָזעֶג
 ַעּוׁשֵי דְנּוא :ןעֶרעוֶו גיִדְנעֶהעֶז לאָז ָךיִא זַא ,ראַה ,טְגאָזעֶג טאָה 9

 טאָה ןעֶּביֹולְנ ןייֵד ,גיִדְנעֶהעֶז רעוֶו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 -אְועֶג גיִדְנעֶהעֶז ְּךיילְג זיִא רֶע דְנּוא :טְכאַמעֶג דְנּוזעֶג ָּךיִד 8

 טאָג טאָה דנּוא ,טְגְלאָפעֶגְכאָנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶר
 סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו קְלאָפ עֶצְנאַג םאֶד דְנּוא ,טְּביֹולעֶג
 :טְּביֹולעֶג טאָג ןעֶּבאָה ןעֶהעֶזעֶג

 טי לעטיפאק
 ְךְרּוד ןעֶנְנאַנעֶג זיִא דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע רֵנּוא 1
 -ייֵהעֶנ טאָה סאו ןאַמ ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא םִע רֶנּוא :ֹוחיִרְי 9

 ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ראַו רֶע דְנּוא ,סּואיִכַז ןעֶס

 ְּךייֵר ןעֶזעֶועֶג ויִא רֶע דְנּוא ,רעֶמעֶגנייֵא-ְרֶעייֵטְׁש איִד



 211 טי סאקול
 3 דְנּוא ,זיִא רֶע רע ןעֶהעֶז ּוצ ַעּוׁשִי טְכּוזעֶג טאָה רֶע דָנּוא
 ַא ראו רֶע לייוו ,גְנעֶרְדעֶג םעֶד ןעֶנעוֶו ,טְנאָקעֶג טיִנ טאָה
 4 זיִא דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶג םֶהיֵא ראָפ זיִא רֶע דְנּוא :ןאַמ רעֶנייַלְק
 לאָז רֶע יֵדְּב ,םיֹוּב-רעֶכְליֹומ ַא ףיֹוא טְרעֶטעֶלְקעֶגְּפיּורַא
 אייֵּבְרעֶפ ןעֶטְראָד טְלאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶהעֶז םֶהיֵא
 ּוזַא ,ןעֶמּוקעֶג טְרָא םעֶד ּוצ זיִא ַעּוׁשֵי ןעוֶו דָנּוא :ןעֶהעֶּג
 רֶע דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא טְקּוקעֶגְפיֹורַא רֶע טאָה
 ןיִראָו ּפּורַא דְניוְׁשעֶנ םּוק םּואיִכַז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 6 -עֶנ ויִא רֶע דְנּוא :ןעֶּבייֵלְּב זיֹוה ןייֵד ןיִא טְנייֵה םּומ ְָךיִא
 טיִמ ןעֶנְנאַפְטְנַא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא דְניוִוְׁש
 אייז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג םאָד ןעֶּבאָה אייֵז איז דְנּוא :דייַרְפ
 ןייַרַא טְהעֶג רֶע ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְלעֶמְרּומעֶג עֶלַא
 8 זיִא םּואיִבַז דְנּוא :ןאַמ ןעֶניִדְניִזַא ּוצ טְסאַנ ַא ןייַז ּוצ
 ָךיִא ,ראַה ,העָז ,ראַה םּוצ טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶב
 דְנּוא ,עֶמעֶרָא איִד ּוצ ןעֶגעֶמְרעֶפ ןייֵמ ןּופ טְפְלעֶה איִד ּביִג
 ָךיִא ּביִנ יֹוזַא ,טְּביֹורעֶג םעֶּפֶע םעֶנייֵא ןּופ ּבאָה ָּךיִא ןעוֶו
 9 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :גיִטְלעֶפְריִפ ּפָא םִע
 לייוו ,זיֹוה םעֶזיִד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא הָעּוׁשְי איִד זיִא טְנייַה
 10 זיִא םָדָא-ְוִּב רעֶד ןיִראָו :םָהָרְבַא ןּופ ןהּוז ַא ְךיֹוא זיִא רֶע
 ;ןעֶריֹולְרעֶפ זיִא סאו סאָד ןעֶטעֶר ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 11 -יװ רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנּוצ סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 ,םִיַלָׁשּורִי ּוצ טְנְהאָנ ראוַו רֶע לייוַו ,טְנאָזעֶג לֶׁשָמ ַא רעֶד
 ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק סאָד זַא טְקְנעֶדעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייַװ דְנּוא
 19 ַא ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה םּורְד :ןעֶנייׁשְרעֶד דְלאַּב טעוֶו טאָג
 דְנאַל טייוו ַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא ןאַמְלעֶדֶע רעֶסיוִועֶג
 רעֶדיוז דְנּוא ,ןעֶמעֶגְנייֵא ְךייֵרְגיִנעֶק ַא לאָז רֶע יִדְּכ- ; ןייַרַא
 13 טְכעֶנְק ןְהעֶצ עֶנייֵז ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע ןעוֶו :ןעֶמּוקְקיִרּוצ
 ּוצ טאָה דְנּוא טְנּופ ןְהעֶצ ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה
 קירוצ לעֶז ָּךיִא ויִּב טיִמְרעֶד טְלעֶדְנאַה ,טְנאָזעֶג אייֵז
 14 דֶנייֵפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה טייֵלְטאָטְׁש עֶנייֵז דְנּוא :ןעֶמּוק
 דְנּוא ,םיִחּולְׁש טְקיִׁשעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא טאַהעֶג
 -עֶג םֶנּוא רעֶּביִא לאָז רעֶזיִד זַא טיִנ ןעֶליוִו ריִמ ,טְנאָזעֶג
 18 -עֶנְקיִרּוצ זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דִנּוא :ןעֶניִטְלעוֶו
 ֹוזַא ,ןעֶמּונעֶגְנייֵא ְךייֵרְגיִנעֶק םאָד טאָה רֶע איז ,ןעֶמּוק

 שז

 יד
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 עֶכְלעוֶו ּוצ ,ןעֶפּור ְּךיִז ּוצ טְכעֶנְק איִד ןעֶסייֵהעֶג רֶע טאָה
 םאזו ןעֶסיוִו לאָז רֶע יִדְּכ ,ןעֶּבעֶגעֶג דְלעֶג םאָד טאָה רֶע

 רעֶד זיִא יֹוזַא :ןְלעֶדְנאַה טיִמ טְניִדְרעֶפ טאָה רעֶכיִלְטיִא 6
 טְנּופ ןייֵד ,ראַה ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג רעֶטְׁשְרֶע

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :טְנּופ ןְהעֶצ טְניִדְרעֶפ טאָה 7
 -עוֶועֶג אייֵרְטעֶנ טְסיִּב אוד לייוֵו .טְכעֶנְק רעֶטּוג אּוד ,ןיִיַפ
 ןְהעֶצ רעֶּביִא ןעֶׁשְרעֶה ּוצ אּוד ּבאָה יֹוזַא ,לעֶסיִּבַא ןיִא ןעֶז

 -עֶנ טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא :טעֶטִש 8
 רֶע דְנּוא :טְנּופ ףְניִפ טְניִדְרעֶפ טאָה טְנּופ ןייֵד ,ראַה ,טְגאָז 9

 :טעֶטְׁש ףְניִפ רעֶּביִא אּוד אייֵז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ְךיֹוא טאָה
 ,ראַה ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא 0

 :לעֶכיִט ַא ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב ּבאָה ְךיִא םאוָו ,טְנּופ ןייד זיִא אָד
 טְסיִּב אּוד לייוו ,טאַהעֶג אָרֹומ ריִד ראָפ ּבאָה ְּךיִא ןיִראוָו 1

 -יָנַא טיִנ טְסאָה אּוד סאו טְסְמעֶנ אוד .ׁשְנעֶמ רעֶטְראַה ַא
 :טֶעייֵזעֶג טיִנ טְסאָה אּוד סאו טְסעֶדייֵנְׁש דְנּוא ,טְגעֶלעֶגְרעֶד
 ָךיִא לעוֶו ליֹומ ןעֶנייֵא ןייֵד ןּופ .טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 טְסּואוְועֶג טְסאָה אּוד .טְכעֶנְק רעֶטְכעֶלְׁש אּוד ,ןעֶטְכיִר ְךיִד
 ּבאָהְּדיִא סאָו םעֶנ ְּךיִא זַא דְנּוא ,שְנעֶמ רעֶטְראַה ַא ןיִּב ְךיִא זַא
 ;טֶעייֵזעֶג טיִנ ּבאָה ָּךיִא סאו דייֵנְׁש דְנּוא טְגעֶלעֶגְרעֶדיִנַא טיִנ

 ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְנייַרַא דְלעֶנ ןייֵמ טיִנ ןעֶד אּוד טְסאָה םֹּוראוָו 8
 םֶע ְּךיִא טְלאָו ןעֶמּוקְקירּוצ ןייֵמ אייַּב סאָד ?קְנאַּב רעֶד

 איד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :טְנעֶצאָרְּפ טיִמ טְגְנאַלְרעֶפ 4
 סאָד םֶהיֵא ןּופ טְמעֶנ ,ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד ןעֶנעֶז סאוָו
 ;טְנּופ ןְהעֶצ איִד טאָה סאו םעֶד ּוצ סֶע טֶּביִנ דְנּוא טְנּופ

 ןְהעֶצ טאָה רֶע ראַה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא 2
 טאָה סאָ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ זַא ;ְךייֵא גאָז ָּךיִא ןיִראוָו :טְנּופ 6

 טעוֶו ,טיִנ טאָה סאוָו םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג טעדֶו
 רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְקעֶדְוַא ְךיֹוא טאָה רֶע סאו סאָד 7

 לאָז ְּךיִא זַא טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה םאו ,דְנייֵפ עֶנייֵמ עֶזיִד
 טעֶנְרַה דְנּוא רעֶהַא אייֵז טְגְנעֶרְּב ,ןעֶׁשְרעֶה אייֵז רעֶּביִא
 ;ריִמ ראָפ

 אייֵז ראָפעֶּב רֶע זיִא ,טְנאָזעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 8
 זיִא רֶע ןעוֶו ראַוַו םִע דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא 9

 סאוָו גְראַּב םּוצ ,יִניִה-תיֵּב דְנֹוא יִנַּפ-תיֵּב ּוצ טְנְהאָנ ןעֶמּוקעֶג



 םי סאקול
 אייוַוְצ טְקיִׁשעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,םיִתיֵּזַה רַה ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו
 םעֶד ןיִא טְהעֶג טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןּופ
 ןעוֶו דִנּוא .ְּךייַא רעֶּביִא ןעֶנעֶק זיִא סאָו ןייַרַא ףְראָד

 גָּוי ַא ןעֶניִפעֶג רֶהיֵא טעוֶו ,ןעֶמּוקְנייִרַא ןעֶניִרְד טעֶז רֶהיִא
 ְךאָנ זיִא ׁשְנעֶמ ןייק ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא ,ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא עֶלעֶזֶע
 דְנּוא :רעֶהַא סֶע טגְנעֶרְּב דְנּוא זיֹול םִע טְניִּב .ןעֶסעֶזעֶג טיִנ
 םִע רֶהיֵא טְזאָל םּוראָו ,ןעֶנעֶרְפ ָּךייֵא טעֶו רעֶציִמיִא ןעוֶו
 -עֶּב ראַה רעֶד זַא ,ןעֶנאָז םֶהיֵא ּוצ רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ?זיֹול
 -קעוֶוַא ןעֶנעֶז ,טְקיִשעֶג ןעֶראַוַו סאָו איִד דְנּוא :סִע ףְראַד

 -עֶנ טאָה רֶע איו יֹוזַא ןעֶנּופעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶב
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 33 -פיֹוא עֶלעֶזֶע עֶנְנּי םאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טְנאָז
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ןּופְרעֶד ןעֶראַה איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶדְנּוּבעֶג
 אייֵז דָנּוא :עֶלעֶוֶע עֶגְנּוי סאָד ףיֹוא רֶהיֵא טְניִּב םֹּזראָו
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :םִע ףְראַדעֶּב ראַה רעֶד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 -םיֹורַא רעֶדייֵלְק עֶרייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ַעּוׁשִי ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םִע
 ַעּוׁשֵי ןעֶּבאָה דְנּוא .עֶלעֶזְע ןעֶנְנּוי םעֶד ףיֹוא ןעֶפְראועֶנ
 -אָה יֹוזַא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איוז דְנּוא :טְצעֶזעֶג ףיֹורְד
 :געוֶו םעֶד ףיֹוא טייֵרַּפְׁשעֶגְסיֹוא רעֶדייֵלְק עֶרֶעייֵז אייֵז ןעֶּב
 ןּופ גְנאַגְפּורַא םּוצ טְנְהאָנ ןעֶמּוקעֶג ןיֹוׁש זיִא רֶע איו דְנּוא

 -יֹוהעֶגְנָא םיִדיִמְלַּת עֶגְנעֶמ עֶצְנאַג איִד ןעֶּבאָה ,םיִתיִּזַה רַה
 לוק ְךיֹוה ַא טיִמ דְנּוא הָחְמִׂש טיִמ ןעֶּביֹול ּוצ טאָנ ןעֶּב
 אייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז סאָָו תֹורּובְנ עֶלַא ראַפ
 ןיִא טְמּוק םאוו גיִנעֶק רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 דָנּוא לעֶמיִה ןיִא םֹולָׁש ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד
 ןּופ םיִׁשּורִּפ איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא :ְךייַה רעֶד ןיִא : דֹובָּכ

 ,רעֶרְהעֶל ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיִוְצ
 טְרעֶפְטְנֲעעֶג טאָה רֶע דְנּוא :םיִדיִמְלַּת עֶנייֵד ןָא אייֵרְׁש
 עֶזיִד ןעוֶו זַא .ְּךייַא אָז ְּךיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא
 -סיֹוא רעֶנייֵטְׁש איֵד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶגייוֵוְׁש ליִטְׁש ןעֶלעוֶו
 :ןְעייֵרְׁש
 טאָּטְׁש איד טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג טְנְהאָנ זיִא רֶע ןעוֶו דִנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא :טְנייוֵועֶג רֶהיֵא רעֶּביִא רֶע טאָה ןעֶהעֶזעֶנ
 ןעֶזיִד ןיִא ּוליִפַא ,טְסּואוְועֶג אּוד טְסְלאוָו יאווְלַה ,טְגאָזעֶג
 ןּונ רעֶּבָא !ןעֶדיִרְפ ןייֵד ּוצ ןעֶרעֶק סאו ןעֶכאַז ַאיִד גאָט
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 כ טי סאקול 214
 געֶט איד ןיִראָו :ןעֶניֹוא עֶנייֵד ןּופ ןעֶנְראָּבְרעֶפ אייֵז ןעֶנעֶז 3

 בּורְג ַא ןעֶלעוֶו דְנייַפ עֶנייֵד ןעוֶו ,ןעֶמּוק ריִד רעֶּביִא ןעֶלעֶו
 דְנּוא ,ןעֶלְגְניִרְמּורַא ְּךיִד ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶּבּורְג ריִד םּורא

 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא :ןעֶטייֵז עֶלַא ןּופ ןְרעֶגאַלעֶּב ָּךיִד ןעֶלעוֶו 4

 דְנּוא ;ריִד ןיִא רעֶדְניִק עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶפְראוַוְרעֶדיִנַא ְָךיִד
 ףיֹוא ןייֵּטְׁש ןייֵא ןעֶזאָלְרעֶּביִא טיִנ ריִד ןיִא ןעֶלעוֶו אייֵז
 טייֵצ איד טְסּואוְועֶנ טיִנ טְסאָה אּוד לייוו ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד
 :ןעֶראוָועֶג טְקְנעֶדעֶג טְסיִּב אּוד ןעדֶו

 דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא זיִא רֶע דְנּוא 8
 ןעֶניִרְד ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןעֶּפְראַוּוצְסיֹורַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה

 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :טְפיֹוקְראַפ דְנּוא טְפיֹוקעֶג 6
 : טעֶּבעֶנ ןּופ זיֹוה ַא זיִא זיֹוה ןייֵמ ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע

 ;רעֶּביֹור ןּופ עֶלעֶה ַא ּוצ טְכאַמעֶג םִע טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא
 דְנּוא ;שֶדְקִמַה-תיֵּב ןיִא טְרְהעֶלעֶנ ְּךיִלְגעֶמ טאָה רֶע דְנּוא 7

 םעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא ,םיִרְפֹוס דְנּוא םיִנֲהֹּכ יִׁשאֶר איִד
 אייז דְנּוא :ןעֶנְנעֶרְּבּוצְמּוא טְכּוזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה קֶלאָפ 8

 קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד ןיִראוָו .ןּוהְט ּוצ סאו ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 :ןעֶרעֶה םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטְלאַהעֶג םֶהיֵא ןָא ְךיִז טאָה
 ב לעטיפאק

 רֶע ןעוֶו ,געֶט איִד ןּופ םעֶנייֵא ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא 1
 טאָה דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה-תיֵּב םעֶד ןיִא טְרְהעֶלעֶנ טייֵל איִד טאָה
 םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶנעֶז הָרּוׂשְּב עֶטּוג איִד טְגיִדעֶרְּפעֶג
 :ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ עֶטְצֶלֶע איִד דנּוא םיִרְפֹוס איִד דְנּוא
 םִנּוא גאָז ,טְגאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ,ןעֶבאַז עֶניִזאָד איִד אּוד טְסּוהְט טְכאַמ רעֶכְלעוֶו ָּךְרּוד
 :ןעֶּבעֶנעֶג טְכאַמ עֶזיִד ריִד טאָה סאָו רעֶד זיִא רעוֶו רעֶדָא

 ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע דנּוא 2
 ; ריִמ םִע טְגאָז דֵנּוא ןעֶנעֶרְפ ָּךאַז ןייֵא ְָּךייֵא לעוֶו ְּךיִא

 -ָנעֶמ ןּופ רעֶדָא לעֶמיִה ןּופ איִז ראו ןָנָחֹוי ןּופ הָליִבְט איִד 4
 דָנּוא טעֶהְנַעַטעֶג ְּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶש ּכ

 טעוֶו ,לעֶמיִה ןּופ ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו ,טְגאָזעֶנ ןעֶּבאָה
 דְנּוא :טְּביֹולְנעֶג טיִנ םֶהיֵא רֶהיֵא טאָה םּוראָו ןעֶנאָז רֶע 6

 סאָד סֶנּוא טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו

 טְּביֹולְגעֶג ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו ;ןעֶניִנייֵטְׁשְרעֶפ קְלאָפ עֶצְנאָג
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 זַא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :איִבָנ ַא ראו ןֶנָחֹוי זַא
 -עֶנ אייֵז וצ םאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶנאוַו ןּופ טיִנ ןעֶסייוֵו אייֵז

 עֶכְלעוֶו ְּךְרּוד ,ןעֶנאָז טיִנ ְּךיֹוא ְָךייא ְּךיִא לעֶז יֹוזַא ,טְגאָז
 :ןעֶכאַז עֶזיִד אּוהְט ָּךיִא טְכאַמ
 ,ןעֶנאַז ּוצ לֶׁשֶמ םאָד קְלאָפ םּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא
 םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶטְראָגְנייוַו ַא טְצְנאַלְפעֶג טאָה ןאַמ ַא

 ןעֶראָפעֶגקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,רעֶנְטְרעֶגְנייוַו ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 רֶע טאָה טייֵצטְכּורְפ רעֶד ּוצ דֶנּוא :טייֵצ עֶנְנאַל ַא ףיֹוא
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,רעֶנטְרעֶנְנייִו איִד ּוצ טְכעֶנְק ַא טְקיִׁשעֶג
 רעֶּבָא .ןעֶטְראָנְנייוַו םעֶד ןּופ טְכּורְפ איִד ןּופ ןעֶּבעֶג םֶהיֵא

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶגְטְרעֶגְנייוַו איֵד
 ןייֵא רעֶדיוִו טאָה רֶע דְנּוא :טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא גיִדעֶל םֶהיֵא

 -עֶג ְךיֹוא םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבֶא טְקיִׁשעֶג טְכעֶנְק ןְרעֶדְנַא
 דִנּוא טְלעֶדְנאַהעֶּב טְבעֶלְׁש םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא .,ןעֶגאָּלְׁש
 רעֶדיוִז טאָה רֶע דִנּוא :טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא גיִדעֶל םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 טעֶדְנּואוְוְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶטיִרְד ַא טְקיִׁשעֶג
 ראַה רעֶד טאָה יֹוזַא :ןעֶפְראוָועֶנְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 ְךיִא ? ןּוהְט ְךיִא לאָז סאָו ,טְנאָזעֶג ןעֶטְראָגְנייוֵו םעֶד ןּופ

 -עז אייֵז ןעוֶו ,רעֶמאָּמ ,ןֵהּוז ןעֶשְּביִלעֶג ןייֵמ ןעֶקיִׁש לעוֶו
 :ןעֶטְלאַה דֹובָּב ןיִא םֶהיֵא אייֵז ןעֶלעוֶו ,ןעֶהעֶז םֶהיֵא ןעֶל
 -אָה ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶנְטְרעֶגְנייוו איֵד ןעוֶו רעֶּבָא
 רעֶזיִד ,טְגאָזעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא טעֶרעֶג ְּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ אייֵז ןעֶּב
 איד יִדְּכ ,ןעֶמיֹוט םֶהיֵא ריִמ ןעֶזאָל טְמּוק ,ׁשֵרֹוי רעֶד זיִא
 -עֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןייַז רעֶזְנּוא לאָז הָׁשּורְי
 -יֹוטעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶטְראָגְנייוַו םעֶד ןּופ ןעֶּפְראוָו
 ּוצ ןעֶטְראָגְנייוו םעֶד ןּופ ראַה רעֶד םעוֶו סאוָו םּורְד ;טעֶט
 -ִנייוֵו עֶניִזאָד איִד טעֶו דְנּוא ןעֶמּוק םעוֶו רֶע ?ןּוהַמ אייֵז
 ּוצ ןעֶטְראָגְנייו םעֶד טעוֶו דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא רעֶנְטְרעֶנ
 ,טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶּבעֶג עֶרעֶדְנַא

 -עְֶנָא אייֵז טאָה רֶע רעֶּבָא :הָליִלָח ,טְנאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 -עֶנ טְהעֶמְׁש סאוָו סאָד זיִא סאוָו ,טְגאָזעֶב טאָה דְנּוא ןעֶהעֶז

 -ְךאוָוְרעֶפ ןעֶּבאָה םֶרֶעיֹוּב איִד סאו ןייֵטְׁש רעֶד ?ןעֶּביִרְׁש
 סאוָו רעֶכיֵלְטיִא :ןייֵטְׁשְקֶע םּוצ ןעֶראָועֶג זיִא רעֶד ,ןעֶּפ
 רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ טעוֶו ןייֵטְש ןעֶזיִד ףיֹוא טְלאָפ
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 :ןעֶלאָמּוצ רֶע טעוֶו םעֶד ,ןעֶלאַפ טעוֶו רֶע ןעֶמעוֶו ףיֹוא
 טְפּוזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םירְפֹוס דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איד דְנּוא

 -עֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,הָעָׁש רעֶזיִד ןיִא ןעֶגְנאַפ ּוצ
 טְסּואוְועֶג ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו .קְלאָפ םעֶד ראַפ ןעֶטְבְראָפ
 -אָה אייֵז דְנּוא :טְנאָזעֶג לֶׁשֶמ םאָד אייֵז ףיֹוא טאָה רֶע זַא

 ןעֶנָאיִּפְׁש טְקיִׁשעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא טְכאַַועֶּב םֶהיֵא ןעֶּב
 אייֵז יִדְּכ ,םּורְפ ןעֶנעֶז אייֵז זַא טְלעֶטְׁשְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה םאו

 םֶהיֵא ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶדעֶר עֶנייֵז ןיִא ןעֶגְנאַפ םֶהיִא ןעֶלאָז
 -ךעֶּבּוג םעֶד ןּופ דְלאַוַועֶג דְנּוא טְכאַמ רעֶד ּוצ ןעֶּבעֶג-עֶּביִא
 -העֶל ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא : רעֶנ
 דְנּוא ,גיִטְכיִר טְסְרְהעֶל דְנּוא טְסְדעֶר אּוד זַא ןעֶסיוִו ריִמ ,רעֶר
 םעֶד טְסְרְהעֶל אּוד טְרֶעייֵנ ,םיִנָּפ אָׂשֹוּפ טיִנ םעֶנייֵק טְסיִּב
 ּוצ טְּביֹולְרעֶד סְנּוא םִע זיִא :ניִטְפאַהְרְהאָָו טאָג ןּופ געדְו
 -ךעֶפ טאָה רֶע רעֶּבָא ?טיִנ רעֶדָא ,רֶסיֵק םּוצ סַמ ןעֶּבעֶג
 םּוראו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ,טְסיֵל עֶרייֵז ןעֶנאַטְׁש
 הָרּוצ סעֶמעֶו .ןעֶרְליִג ַא ריִמ טְזייוֵו ?ְּךיִמ רֶהיֵא טְפּורְּפ
 טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?םִע טאָה טְפיִרְׁשְפיֹוא דְנּוא
 ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָהיֹוזַא :םירָסיֵק םעֶד ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 דְנּוא ,רֶסיֵק םּוצ טְרעֶהעֶג סאוָו רֶָסיֵק םעֶד ּוצ םֶּביִנ םּורְד
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טאָנ ּוצ טְרעֶהעֶנ סאָו טאָנ ּוצ

 ,קְלאָפ םעֶד ראַפ עֶדעֶר עֶנייֵז ןיִא ןעֶנְנאַפ טְנעֶקעֶג טיִנ
 ,רעֶפטְנֶע עֶנייֵז רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 :ןעֶגיוִוְׁשעֶג ליִטְׁש ןעֶּבאָה דְנּוא
 ,ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז םיִקּודַצ איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא
 ,םיִתֵּמַה תַיְחִמ ןייק ןעֶנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע ןעֶנאָז םאָו
 ,רעֶרְהעֶל :טְנאָזעֶג דְנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 ַא טאָה םאֶו רעֶדּורְּב ַא ןעוֶו ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ םֶנּוא טאָה הֶשֹמ
 סאָד רעֶדּורְּב ןייז לאָז יֹוזַא ,רעֶדְניִק ןְהָא טְּבְראַטְׁש ,ּבייוו
 -ּורְּב ןייֵז וצ רעֶדְניִק ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא לאָז דְנּוא ןעֶמעֶנ ּבייוֵװ

 רעֶד דְנּוא ,רעֶדיִרְּב ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִֶע ןּונ :רעֶד 2

 ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ּבייוֵז ַא טאָה רעֶטְׁשְרֶע
 םאָד ןעֶמּונעֶנ טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא :רעֶדְניִק ןְהָא
 רעֶד דְנּוא :רעֶדְניִק ןֶהֶא ןעֶּבְרֶטאֶׁשעֶג ְּךיֹוא זיִא דְנּוא ,ּבייוו
 ,ןעֶּביִז עֶלֶא ְּךיֹוא יֹוזַא דְנֹוא ,ןעֶמּונעֶג איִז טאָּה רעֶטיִרְד
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 ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְזאָלעֶגְרעֶּביִא רעֶדְניִק עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 39 ּבייוִו סאָד זיִא עֶלַא ןּופ טְצעֶל ּוצ דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 38 ּבייוֵו סעֶמעֶוֶו ,םיִתָמַה תַיָחִּת ןיִא םּורְד :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ ָךיֹוא
 איז ןעֶּבאָה ןעֶּביִז עֶלַא ןיִראָו :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז איִז טעוֶו
 54 דנוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשַי דְנּוא :ּבייוז ַא ראַפ טאַהעֶנ
 ןעֶּבאָה טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ רעֶדְניִק איִד ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ
 38 טְרעוו ןעֶנעֶז סאו איִד רעֶּבָא : הָנּותַח ןעֶכאַמ דְנּוא הָנּותַח
 טיִנ ןעֶּבאָה ,םיִתֵמַה תֵיֵחִּת דְנּוא ןעֶּבאָה ּוצ טְלעֶו עֶנעֶי
 36 םיִנְךיֹוא ןעֶנעֶק אייֵז דֶנּוא :הָנּותַח טיִנ ןעֶכאַמ דְנּוא הָנּותַח

 ,םיִכָאְלַמ איִד ּוצ ְּךייֵלְנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָ ,ןעֶּבְראַטְׁש רֶהעֶמ
 -ָניֵק איִד ןעֶנעֶז אייֵז לייוַו ,טאָג ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז דְנּוא
 37 -ָפיֹוא ןעֶלעֶֶו עֶטיֹוט איִד זַא דְנּוא :םיִתַּמַה תַיְחִּת ןּופ רעֶד
 ןעוֶו ,שּוּבְנְראָד םיִא ןעֶזיוִועֶג הֶׁשֹמ ּוליִפַא טאָה ,ןעֶהעֶטְׁש
 טאָג םעֶד דְנּוא ,םֶהָרְבַא ןופ טאָנ םעֶד ,ראַה םעֶד טְּפּור רֶע
 38 רעֶד טיִנ רֶע זיִא ןּונ :בֹקֲעַי ןּופ טאָנ םעֶד דְנּוא ,קָחָצִי ןּוֿפ
 ןיִראוָו .עֶניִדעֶּבעֶל איִד ןּופ טְרֶעייֵנ ,עֶטיֹוט איד ןּופ טאָג

 39 -אָה םיִרְפֹוס איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא :םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבעֶל עֶלַא
 טְכעֶר טְסאָה אּוד רעֶרְהעֶל ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ ןעֶּב
 40 ןעֶנאַטְׁשְרעֶטְנּוא רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְגאָזעֶג

 :ןעֶגעֶרְפ ּוצ םעֶּפִע םֶהיֵא
 41 זַא אייֵז ןעֶנאָז יֹוזַא איז ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דנּוא

 42 ןיִא טְגאָז ןייֵלַא דַוָד ןיִראָו ? דדָד ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא ַחיִׁשָמ
 ץעֶד ,ראַה ןייֵמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד ,םיִלֵהְּת רֶּפֵס
 43 עֶנייִד ןעֶכאַמ לעד ְּךיִא זיִּב :דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵמ ּוצ ָּךיִד
 44 דדָד ןעוֶו םּורְד :םיִפ עֶנייַד ּוצ לעֶקְנעֶּבְסּופ ןייֵא ראַפ דְנייֵפ
 ?ןְהּוז ןייַז ןעֶד רֶע זיִא יֹוזַא איו ,ראַה םֶהיֵא טְפּור

 48 ּוצ רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶג טאָה קְלאָפ עֶצְנאַנ סאָד ןעוֶו דְנּוא
 46 ,םיִרְפֹוס איִד ראַפ ְּךייִא טיִה :טְנאָזעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז

 דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶגְנאַל ןיִא ןְהעֶגּוצְמּורַא ןְרעֶג ןעֶּבאָה םאוָו
 -יֹוא דְנּוא ,ןעֶסאַג איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ּוצ טְסיִרְנעֶג ּביִל ןעֶּבאָה
 ןעֶציִז ּוצ ןָא ןעֶּביֹוא דֵנּוא ,ןעֶלּוש איד ןיִא ןעֶציִז ּוצ ןָא ןעֶּב
 47 ןּופ רעֶזייֵה איד ןעֶגְניִלְׁשְנייֵא ןּוהְמ םאו :תֹודּועֶס ףיֹוא
 עֶזיִד ;דעֶרְסיֹוא ןייֵא ראַפ .נְנאַל ןעֶטעֶּב דְנּוא ,תֹונָמְלַא

 :טֶּפְׁשִמ םעֶרעֶסעֶרְג ַא ,ןעֶמּוקעֶּב ןעֶלעֶו
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 אב לעטיפאק

 סאו טייֵל עֶכייֵר ןעֶהעֶזעֶג רֶע .טאָה גיִדְנעֶקּוקְמּורַא דְנּוא 1

 ןייֵרַא רֶצֹוא םעֶד ןיִא תֹובָדְנ עֶרֶעייֵז ןעֶפְראוָועֶגְנייֵרַא ןעֶּבאָה
 עֶנייֵא ןעֶהעֶזעֶג ָּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא :תֹוריִׁשַע רֶעייֵז ןּופ 2

 אייווְצ ןעֶפְראָועֶגְנייִרַא ןעֶטְראָד טאָה סאו הָנָמְלַא עֶמעֶרָא
 זַא ,ךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאַּב ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :תֹוטּורְּפ 8

 אייֵז איז ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא רֶהעֶמ טאָה הָנָמְלַא עֶמעֶרָא עֶזיִד
 רעֶד ּוצ ןעֶפְראוָועֶגְניירַא ןעֶּבאָה עֶזיִד עֶלַא ןיִראָו :עֶלַא 4

 רעֶּבָא ,גיִרְּביִא ןעֶּבאָה אייֵז םאָו םעֶד ןּופ טאָג ןּופ הָבָדְנ
 איד ןעֶּפְראועֶגְנייַרַא טייֵקְמעֶרֶא עֶרְהיִא ןּופ טאָה איִז
 :טאַהעֶנ טאָה איִז סאוָו הָיְחִמ עֶצְנאַנ

 ,שֶדְקַּמַה תיֵּב םעֶד ןּופ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה עֶכיֵלְטֶע ןעוֶו דְנּוא 5
 תֹונָּתַמ טיִמ דְנּוא רעֶנייֵטְׁש עֶטּונ טיִמ טְריִצעֶג זיִא םִע איוו

 -ּוק ןעֶלעוֶו סֶע ,טְהעֶז רֶהיֵא סאָָו םאָד :טְגאָזעֶג רֶע טאָה 6

 ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא טיִנ טעֶו ןייֵטְׁש ןייֵא ןעוֶו ,געֶט איִד ןעֶמ
 :ןעֶרעֶז ןעֶפְראָוּוצ טיִנ טעוֶו סאָו ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא

 ,רעֶרֶהעֶל ,טְגאָזעֶג דֶנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7
 עֶזיִד ןעֶז ןעֶכייֵצ סאָד זיִא סאו דְנּוא ? ןייַז םאָד טעוֶז ןעוֶו

 טְהעֶז ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע רעֶּבָא ?ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶלעוֶו ןעֶכאַז 8

 עֶז עֶליִפ ןיִראו ,ןעֶרעֶֶו טְרְהיִפְרעֶפ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא
 ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶנאָד ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶמּוק ןעֶל
 :ְךאָנ טיִנ אייֵז טְהעֶנ םּורְד ,טְנְהאָנ זיִא טייֵצ איִד דְנּוא ,םִע

 לעֶמיִטעֶג דֶנּוא תֹומָחְלִמ ןּופ ןעֶרעֶה טעֶוֶז רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא 9

 ,ןעֶזּוּמ ןעֶכאַז עֶזיִד ןיִראָו .טיִנ ָךייֵא טְקעֶרְׁשְרעֶד יֹוזַא
 ,דְלאַּב טיִנ זיִא ףֹוס רעֶד רעֶּבִֶא ;ןעֶהעֶׁשעֶנ טְׁשְרֶעּוצ

 :ןְהעֶטְׁשְפיֹוא נעוֶו קְלאַפ ןייֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה ןאַד 0

 ןעֶגעֶק ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייֵא דְנּוא ,קְלאָפ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶגעֶק
 -רֶָרֶע םיֹורְנ ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא :ְךייֵרְניִנעֶק ןְרעֶדְנַא םעֶד 1

 דְנּוא רעֶנְנּוה דְנּוא ,רעֶטְרֶע עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןיִא םיִנְרעֶטיִצ

 עֶסיֹורְג דָנּוא עֶכיִלְרעֶטְכְריִפ ןייַז ןעֶלעוֶו םִע דְנּוא .הָפְנַמ
 ןעֶלעז ןעֶכאַז עֶזיִד עֶלַא ראָפעֶּב דְנּוא :לעֶמיִה ןּופ ןעֶכייֵצ 2

 -ךעֶפ ךייֵא ןעֶלעֶֶו דְנּוא ,ןעֶגעֶל ְךייֵא ףיֹוא דְנעֶה איִד אייֵז
 ןעֶלּוש איד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ְךייֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶגְלאָפ
 ןעֶרעֶו טְכאַרְּבעֶנ טעוֶו רֶהיִֵא דְנּוא ,סיִנְגְנעֶפעֶג ןיִא דְנּוא
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 ;ןעֶנעוֶו םְנעֶמאָנ ןייֵמ ןּופ םֶרעֶנְרעֶּבּונ דְנּוא םיִּכַלְמ ראָפ
 טְמעֶנ םּורְד :תּודֵע ןייַא ראַפ ןייַז ְּךייַא טעוֶו סאָד דְנּוא
 איז ןעֶנְראָז רֶהיֵרְפ טיִנ טְלאָז רֶהיִא זַא ,ןעֶצְראַה םּוצ ָּךייֵא
 ְךיַא לעזָךיִא ןיִראָז :ןְרעֶּפְטְנֶעַרעֶפ ךייִא טְלאָז רֶהיִא יֹוזַא
 ,רעֶנְנעֶנ עֶרייֵא עֶלַא סאו ,הָמְכָח דְנּוא ליֹומ ַא ןעֶּבעֶנ

 -ְךעֶדיװ דְנּוא ןעֶכעֶרְּפְׁשרעֶדיװ ןעֶנעֶק טיִנ ְּךייֵא ןעֶלעוֶו
 ,ןעֶרעוֶו טְרעֶפיִלעֶנְרעֶּביִא ָּךיֹוא טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא :ןעֶהעֶטְׁש
 דְנּוא ,םיִבֹורְק דְנּוא ,רעֶדיִרְּב דְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע עֶרייֵא ןּופ
 -ְמּוא ןעֶזאָל אייֵז ןעֶלעוֶו ָּךייֵא ןּופ עֶכיִלְמֶע דְנּוא ,רְייַרְפ
 ןעֶרעוֶו טְסאַהעֶנ עֶלַא ןּופ טעוֶו רֶהיִא דְִנּוא :ןעֶנְנעֶרְּב
 טעוֶו ּפאָק רֶעייֵא ןּופ ראָה ןייַא רעֶּבָא :ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶנעוֶו
 -ְךעֶד דְלּודעֶג עֶרייֵא ןיִא :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ ְּךיֹוא
 םִיַלָשּורְי ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא :תֹומָׁשְנ עֶרייַא טְלאַה
 זַא ןעֶסיוו רֶהיֵא טְלאָז לאָמטְסְנעֶד ,תֹולָיַח טיִמ טְרעֶנאַלעֶּב
 איד ןעֶזאָל לאָמטְסְנעֶד :טְנְהאָנ זיִא גֶנּוטְסיוִוְרעֶפ עֶרָהיִא
 איד דְנּוא ,גְרעֶּב איִד ּוצ ןעֶפיֹולְטְנַא הָדּוהְי ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו
 -ָנייֵרַא טיִנ ןעֶניִרְד אייֵז ןעֶזאָל ,דְנאַל םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז םאוָו
  םעֶלַא זַא ,הָמָקִנ ןּופ געֶט איד ןעֶנעֶז םאֶד ןיִראָו : ןעֶמּוק
 איֵד ּוצ העָו דְנּוא :ןעֶרעֶוֶו םִיּוקְמ לאָז ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא סאוָו
 ןיִא ןעֶנייֵז ּוצ ןעֶּבעֶג םאִו דְנּוא ,רעֶנְנאַַוְש ןעֶנעֶז םאִו
 ,דְנאַל םיִא הָרָצ עֶסיֹורְנ ַא ןייַז טעוֶו םֶע ןיִראָו ;געֶט עֶנעֶי

 -עז אייֵז דְנּוא :קְלאָפ ןעֶזיִד רעֶּביִא ןְראָצְמיִרְג ןייֵא דְנּוא
 -עוֶו דְנּוא ,דְרעוֶוְׁש םעֶד ןּופ ףְראַׁש רעֶד ָּךְרּוד ןעֶלאַפ ןעֶל
 םִיַלָׁשּורְי דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןעֶל
 ןּופ ןעֶטייֵצ איִד זיִּב ,םִיֹונ איד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶטעֶרְטּוצ טעזֶו
 :ןעֶרעוֶו טְליֵפְרעֶד ןעֶלעוֶו םִיֹונ איִד
 רעֶד ןיִא דְנּוא ,ןּוז רעֶד ןיִא ןעֶכייֵצ ןייַז ןעֶלעוֶו םִע דְנּוא
 תֹורָצ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא ,ןְרעֶמְׁש איֵד ןיִא דִנּוא ,הָנָּבְל
 ;םַי םעֶד ןּופ ןעֶׁשיֹור םעֶד ןעֶנעוֶו טְסֶנְנַא ראַפ רעֶקְלעֶפ ןּופ
 ןעֶטְראַו דְנּוא ,טְכְרּופ ראַפ ןעֶׁשעֶלַח ןעֶלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ איד
 -אוָז ,טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו סאוָו ןעֶכאַז איֵד ףיֹוא
 ןאַד דְנּוא :ןעֶנעוֶועֶּב ְּךיִז טעוֶו לעֶמיִה ןּופ טְכאַמ איד ןיר

 ןעֶקְלאָו ַא ןיִא ןעֶמּוק םָדָא-ְןֶּב םעֶד ןעֶהעֶז אייֵז ןעֶלעוֶו
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 טְהעֶז יֹוזַא ,ןעֶהעֶׁשעֶג ּוצ ןעֶּבעֶהְנָא ןעֶלעֶו ןעֶכאַז עֶזיִד
 הָלּואְנ עֶרייֵא ןיִראָו ,ּפעֶק עֶרייֵא ףיֹוא טְּבעֶה דְנּוא ףיֹורַא
 טְהעֶז ,לָׁשָמ ַא טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :טְנְהאָנ זיִא
 -אָרְּפִׁש אייז ןעוֶו :רעֶמייֵּב עֶלַא דְנּוא םייֵּבְנעֶגייֵפ םעֶד ןָא
 ְךייֵא אייַּב טְסייוֵו דְנּוא רֶהיֵא טְהעֶז יֹוזַא ,סיֹורַא ןיֹוׁש ןעֶצ
 ,רֶהיֵא ְּךיֹוא יֹוזַא דְנּוא :טְנְהאָנ ןיֹוׁש זיִא רעֶמּוז רעֶד זַא

 ,ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶכאַז עֶזיִד עֶלַא זַא ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו
 -ְךאַפ :טְנְהאָנ זיִא ְךייֵרְניִנעֶק סאָד זַא ןעֶסיוִו רֶהיֵא טְלאָז
 טיִנ טעוֶו טְכעֶלְׁשעֶג עֶגיִזאָד סאָד זַא ,ְךייֵא גאָז ְךיִא רֶהאֹוָו
 דְנּוא לעֶמיִה :ןעֶהעֶׁשעֶג טעוֶו םעֶלַא ויִּב ,ןְהעֶג אייֵּבְראַפ

 טיִנ ןעֶלעוֶו רעֶּטְרעוֶו עֶנייֵמ רעֶּבְא ,ןעֶהעֶגְרעֶפ ןעֶלעוֶו דְרֶע
 :ןְהעֶגְרעֶפ
 רעוֶוְׁש טיִנ ןעֶלאָז רעֶצְרעֶה עֶרייֵא זַא ְּךייֵא טיִה רעֶּבָא
 ןּופ ןעֶנְראָז איִד טיִמ דְנּוא ,ןעֶפיֹוז דְנּוא ןעֶסעֶרְפ טיִמ ןייַז
 םיֹוא גְנּולְצּולְּפ גאָט רעֶזיִד טעֶו יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןעֶזיִד
 -כיֹורְטְש ַא איו יֹוזַא ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןיִראָו :ןעֶמּוק ְָךייַא
 ;רֶרֶע עֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואְו סאָו איִד רעֶּביִא גְנּול

 קְראַטְׁש טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טייֵצ עֶלַא טעֶּב דְנּוא טְכאַו םּורְד ;
 ּוַצ דָנּוא ,ןעֶהעֶׁשעֶג טעוֶו םאוָו םעֶלַא סאָד ןעֶניִדְנֶע ּוצ ןייַז

 :םָדָאְזִּב םעֶד ראָפ ןְהעֶטְׁש
 ,שֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא גאָט ןעֶדעֶי טְרְהעֶלעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 -ךעֶּביִא טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא רֶע זיִא טְכאַנ עֶדעֶי דְנּוא
 רַה רעֶד ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו סאָָו גְראַּב םעֶד ףיֹוא טניִטְכעֶנ
 ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ויִא קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא :םיִתְזַה

 םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז ,ןייַרַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא היִרְפ ץְנאַג
 :ןעֶרעֶה

 בכ לעטיפאק
 סאוָו ,ןעֶמּוקעֶג טְנְהאָנ זיִא ,תֹוצַמַה גַח ,בוט םֹוי רעֶד דְנּוא
 איִד דִנּוא םיִנֲהֹּכ יִׁשאָר איִד דְנּוא :חַסַּפ ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו
 -מּוא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז יֹוזַא איו טְכּוזעֶג ןעֶּבאָה םיִרָפֹוס
  םעֶד ראַפ טאַהעֶנ אָרֹומ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ;ןעֶנְנעֶרְּב

 :קְלאָפ
 טאָה סאו ,הָדּוהְי ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא ןֶמֶׂש רעֶד דְנּוא

 איד ןּופ רעֶנייֵא ראָװ רֶע דְנּוא ,תֹויִרְק ׁשיִא ןעֶסייֵהעֶג
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 4 טעֶרעֶג טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא רֶע דְנּוא :ףְלעוֶוְצ
 יֹוזַא איז ,טייֵלְטְּפיֹוה איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איד טיִמ
 5 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז ּוצ םֶהיֵא לאָז רֶע
 ;ןעֶּבעֶג ּוצ דְלעֶג טְנאָזעֶגּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טייֵרְּפעֶנ
 6 -עֶב ַאטְראוַועֶנְּפָא טאָה דְנּוא טְגיִליוִועֶגְנייַא טאָה רֶע דְנּוא
 ןעוֶו ,ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז ּוצ םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ,טייֵהְנעֶנעֶל
 :םֶהיִא טיִמ טיִנ זיִא קֶלאָפ םאָד
 7 ביִרְקַמ זּומ ןעֶמ ןעוֶו ,ןעֶמּוקעֶנ זיִא תֹוצַמ ןּופ גאָט רעֶד דְנּוא
 8 דְנּוא םֹורְמעֶפ טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא :חַמָּפ ןֶּבְרִק סאָד ןייֵז
 םִנּוא ראַפ ןָא טייֵרְג דְנּוא טְהעֶנ ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ןֶנָחֹוי

 9 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶסֶע םִע ןעֶלאָז ריִמ זַא ,חַמָּפ ןֶּבְרִק םאֶד
 -ָנָא םִע ןעֶלאָז ריִמ זַא אּוד טְסְליוִו ּואוְו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 10 רֶהיֵא ןעוֶו טְהעֶז ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶטייֵרְנ

 ןעֶנעֶגעֶגעֶּב ךייֵא טעוֶו ,ןייַרַא טאָמְׁש איִד ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו
 םֶהיִא טְגְלאָפ .רעֶסאַוַו טיִמ גיִרְק ַא טְנאָרְט סאו ןאַמ ַא
 ן} ּוצ טְנאָז דְנּוא :ןייַרַא טְהעֶנ רֶע ּואוְו זיֹוה םעֶד ּוצ ְּךאָנ
 סאָד זיִא ּואְו ,ריִד ּוצ טְנאָז רעֶרְהעֶל רעֶד ,תִיַּבַה לַעַּב םעֶד

 טיִמ חַמָּפ ןֶּבְרֶק םאֶד ןעֶסֶע לאָז ְּךיִא ּואוְו ,רעֶמיִצ-ְטְסאַג
 2 עֶסיֹורְנ ַא ןעֶזייֵו ְּךייַא טעוֶו רֶע דְנּוא ?םיִדיִמְלַּת עֶנייַמ
 13 דְנּוא :ןָא טייֵרְג ןעֶטְראָד .טְריִצעֶנְסיֹוא ּבּוטְׁש עֶטְשְרעֶּביֹוא
 רֶע איז יֹוזַא ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז

 ןָּבְרִק סאָד טייֵרְגעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .טְגאָזעֶג טאָה
 14 ְּךיִז רֶע טאָה ,ןעֶמּוקעֶג זיִא הָעֵׁש איִד ןעוֶו דְנּוא :חַסֶּפ
 :םֶהיֵא טיִמ לעֶטְסאָּפַא ףְלעוֶוַצ איִד דְנּוא ,טְצעֶזעֶנְרעֶדיִנַא
 18 טְשְניוִועֶג רֶהעֶז ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה רֶע דְנּוא
 ראָפ ,ןעֶסֶע ּוצ ָּךייֵא טיִמ חַסָּפ ןֶּבְרִק סעֶזיִד טְרְהעֶנעֶּב דְנּוא
 16 רֶהעֶמ טיִנ לעוֶז ְּךיִא זַא ְּךייֵא גאָז ְּךיִא ןיִראָו :ןעֶדייֵל ןייַמ

 -ְגיִנעֶק םיִא ןעֶרעוֶו טְליִּפְרעֶד טעוֶו סֶע זיִּב ,ןעֶסֶע ןּופְרעֶד
 17 דְנּוא רעֶכעֶּב םעֶד ןעֶמּונעֶנ טאָה רֶע דְנּוא :טאָנ ןּופ ְּךייֵר
 טְלייֵטְרעֶפ דְנּוא ,םאָד טְמעֶנ ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְקְנאַדעֶג טאָה
 18 לע ְךיִא זַא ;ְךייַא נאָז ְּךיִא ןיִראָו :ָךייַא ןעֶׁשיוִוְצ םִע
 קאָטְׁשְניווַו םעֶד ןּופ טְכּורְפ רעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט רֶהעָמ םיִנ
 ;ןעֶמּוק טעוֶו טאָג ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םאָד זיִּב
 19 דְנּוא טְקְנאַדעֶג טאָה דְנּוא טיֹורְּב ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דנּוא
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 דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶנ אייֵז ּוִצ סֶע טאָה דְנּוא .ןעֶכאָרְּבּוצ סֶע טאָה
 ָךייַא ראַפ טְרעֶו סאוָו ,ּבייֵל ןייֵמ זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג טאָה
 םעֶד ְּךיֹוא יֹוזַא :םיִנָטְכעֶדעֶג ןייֵמ ּוצ סאָד טּוהְט ,ןעֶּבעֶגעֶג

 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶסֶע-דְנעֶבא םעֶד ְּךאָנ רעֶכעֶּב
 סאו ,טּולְּב ןייֵמ ןיִא תיִרְּב רֶעייֵנ רעֶד ויִא רעֶכעֶּב רעֶזיִד

 :ָּךייֵא ראַפ ןעֶסאָגְרעֶפ טְרעוֶו .
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 אייָּב ריִמ טיִמ זיִא רָסֹומ םעֶד ןּופ דְנאַה איִד טְהעֶז רעֶּבָא
 זיִא םֶע איו יֹוזַא עֶקאַט טְהעֶנ םֶדָא-ְוֶּב רעֶד ןעֶד :ׁשיִט םעֶד
 ָךֶרּודׁשְנעֶמ םעֶד ּוצ העוָו רעֶּבָא ,(ןעֶראָועֶג רַזְנִנ) טְמיִטְׁשעֶּב
 -ִנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא טְרעוֶו רֶע ןעֶכְלעוֶו
 טעוֶו אייֵז ןּופ רעֶכְלעוֶו ,ןעֶגעֶרְפ ּוצ ְךיִז ןעֶשיוִוְצ ןעֶּביֹוהעֶג
 ; ןּוהֵמ סאָד טעוֶו סאו ןייַז רעֶד
 רעֶכְלעוֶו אייֵז ןעֶׁשיִוְצ ַחּוּכיװ ַא ןעֶנאַטְׁשטְנֶע זיִא םִע דְנּוא
 רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְכאַרְטעֶּב רעֶטְסעֶרְג רעֶד זַא לאָז אייֵז ןּופ
 רעֶקְלעֶּפ איִד ןּופ םיִכָלְמ איִד ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע
 רעֶּביִא ןעֶניִטְלעוֶועֶג םאוָו איִד דְנּוא ,אייֵז רעֶּביִא ןעֶׁשְרעֶה
 ,יֹוזַא טיִנ רֶהיֵא טייַז רעֶּבָא :רעֶטעֶהְטְליֹואוְו ןעֶסייֵה אייֵז
 איו יֹוזַא ןייז לאָז ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ רעֶטְסעֶרְג רעֶד טְרֶעייֵנ
 :תַרָׁשְמ רעֶד איו יֹוזַא רעֶרְהיִפ רעֶד דְנּוא ,רעֶטְסְנְנּוי רעֶד
 רעֶדָא ,ׁשיִט םייַּב טְציִז סאָָו רעֶד ,רעֶמעֶרְנ זיִא רעוֶו ןיִראוָו
 ?ׁשיִט םייַּב טְציִז סאָו רעֶד טיִנ סֶע זיִא ?טְניִדעֶּב סאָו רעֶד
 רעֶּבָא :תַרֶׁשְמ ַא איװ יֹוזַא ְּךייַא ןעֶׁשיווְצ ןיִּב ְּךיִא רעֶּבָא
 עֶנייַמ ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז סאו איִד טְנעֶז רֶהיֵא
 ךיירְגיִנעֶק ַא ןעֶלעֶטְׁשעֶּב ְךייַא לעדֶז ְּךיִא דְנּוא :ןעֶנְנּופיִרְּפ
 רֶהיִא זַא :טְלעֶטְׁשעֶּב ריִמ טאָה רעֶמאָפ ןייֵמ איז יֹוזַא

 ְגיִנעֶק ןייֵמ ןיִא ׁשיִט ןיימ אייֵּב ןעֶקְניִרְט דנּוא ןעֶסֶע טְלאָז
 איד ןעֶטְּכיִר דְנּוא ,ןעֶלְהּוטְׁש ףיֹוא ןעֶציִז טְלאָז דְנּוא ;ךייֵר
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִשָבִׁש ףְלעוֶוְצ
 רעֶד ,העְז ,ןֹועְמִש ,ןֹועְמִׁש ,טְגאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד .דְנּוא

 :ץייװ איו ןעֶּפיִז ָּךייַא לאָז רֶע זַא טְרְהעֶנעֶּפ טאָה ןָמֵׂש
 לאָז ןעֶּביֹולְנ ןייֵד זַא ,ןעֶטעֶּבעֶג ריִד ראַפ ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא
 -עֶג הֶּבּוׁשְּת לאָמַא טְסאָה אּוד ןעוֶו דְנּוא .ןעֶלְהעֶפ טיִנ ריִד
 ּוצ טאָה רֶע דִנּוא :רעֶדיִרְּב עֶנייֵד קְראַטְׁש יֹוזַא ,ןּוהְט
 ןיִא ריִד טיִמ טייֵרעֶּב ןיִּב ךיִא ראַה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא
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 טאָה רֶע רעֶּבָא :טיֹוט םּוצ ְּךיֹוא דְנּוא ,ןְהעֶג ּוצ םיִנְגְנעֶפעֶג
 טיִנ טְנייַה טעוֶו ןאָה רעֶד ,םֹורְמעֶּפ ריִד גאָז ְּךיִא ,טְגאָזעֶג
 זַא ןעֶנעֶקייֵלַּפָא לאָמ אייֵרְד טְסעוֶו אּוד רעֶדייֵא ,ןֶעיִיַרְק
 ;טיִנ ְָּךיִמ טְסְנעֶק אּוד
 -עֶנ ְּךייַא ּבאָה ְךיִא ןעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דנּוא

 ְךיִׁש ןֶהָא דנּוא קאַז ַא ןְהֶא דְנּוא ,לעֶטייֵּב ַא ןֵהֶא טְקיִׁש
 טְגאָועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ?טְלְהעֶפעֶב םעֶּפֶע ָּךייֵא טאָה
 ,דֶנּוצַא רעֶּבָא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא :ךאַז םּוׁש ןייק
 ,ןעֶמעֶנ טיִמ םֶהיֵא רֶע זאָל ,לעֶטייֵּב ןייֵא טאָה סֶע רעֶו
 טיִנ טאָה םִע רעוֶו דְנּוא .שאט עֶזייֵר ַא ְּךיֹוא יֹוזַא דְנּוא

 רֶע זאָל דָנּוא ןעֶפיֹוקְרעֶפ דייֵלְק ןייַז רֶע זאָל ,דְרעוֶוְׁש ןייק
 -ְךעֶד זּומ סאָד זַא ;ְּךייֵא גאָז ְךיִא ןיִראָו :ןעֶפיֹוק םֶנייֵא ְּךיִז

 רֶע דְנּוא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םאָו ,ריִמ ןיִא ןעְרעֶֶו טֶליֵּפ
 םאָד ןיִראָו ,עֶטְכעֶרעֶנְמּוא איִד ןעֶׁשיִוְצ טְלְהעֶצעֶג ראוַו
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :תיִלְכַּתַא טאָה טְפעֶרְטעֶּב ריִמ סאוָו
 טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶדְרעוֶוְׁש אייוַוְצ ןעֶנעֶז אָד ,ראַה טְנאָזעֶב
 :גּונעֶג זיִא םִע ,טְגאָזעֶג אייז ּוצ
 רַה םּוצ ְּךיִלְנְהעֶועֶג איו ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע .דְנּוא
 :טֶגְלאָפעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז דְנּוא .םיִתָּזַה
 -עֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,טֶרָא ןעֶזיִד ףיֹוא ראַוַו רֶע ןעוֶו

 :בֶנּופיִרְּפ עֶנייק ןיִא ןעֶמּוק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא טעֶּב ,טְנאָז
 איו םייוַו יֹוזַא ,טעֶרייֵׁשעֶגְּפָא אייֵז ןּופ ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא

 -עֶגְרעֶדיִנַא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶפְראַוו ןייֵטְׁש ַא ןעֶק ןעֶמ
 ,רעֶטאָפ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶטעֶּבעֶג דְנּוא טֶעיִנְק
 ָךאָד .ריִמ ןּופ רעֶכעֶּב ןעֶזיִד קעוֶוַא םעֶנ ,טְסְליוִו אּוד ןעוֶו
 דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג לאָז ןעֶליוִו ןייֵד טְרֶעייֵנ ,ןעֶליוז ןייֵמ טיִנ
 טאָה דְנּוא ,ןעֶזיוִועֶּב םֶהיא ּוצ ְךיִז טאָה לעֶמיִה ןּופ ָּךָאְלַמ א
 ַא ןיִא ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע ןעֶו דְנּוא :טְקְראַטְׁשעֶג םֶהיֵא
 דְנּוא .ןעֶטעֶּבעֶג רעֶטְּסִנְרֶע רֶע טאָה ,ףְּפְמאַק ְךיִלְצְרעֶמְׁש
 עֶסיֹורְג איז יֹוזַא דֶרֶע רעֶד ּוצ ןעֶלאַפעֶנְסּורַא זיִא סייַַוְׁש ןייַז
 -םיֹוא טעֶּבעֶג םעֶד ןּופ זיִא רֶע ןעֶו דְנּוא :טּולְּב ןעֶּפאָרְט
 טאָה דְנּוא ,םיִדיִמְלַּת עֶנייַז ּוצ ןעֶמּוקעֶג רֶע זיִא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג
 אייז ּוצ טאָה רֶע דִנּוא :רַעַצ ראַפ ןעֶפאָלְש ןעֶנּופעֶג אייז
 ,טעֶּמעֶּב דְנּוא ףיֹוא טְהעֶטְׁש ?רֶהיֵא טְפאָלְׁש םֹּוראָו טְנאָזעֶג
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 :בְנּופיִרְּפ עֶנייֵק ןיִא ןעֶמּוק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא

 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג טייל ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טעֶדעֶג ְּךאָנ טאָה רֶע לייוו 7
 זיִא ,הָדּוהְי ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו ףְלעוֶוְצ איִד ןּופ רעֶנייֵא
 ןַעּושָי ּוצ טְנְהעֶנעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג אייֵז ראָפ

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ןעֶׁשיִק ּוצ םֶהיֵא 8

 ןעוֶו :ׁשיִק ַא טיִמ םֶדָא-ְןֶּב םעֶד אּוד טְסְּביִגְרעֶּביִא ,הָדּוהְי 9
 טעוֶו םִע סא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה םֶהיֵא טיִמ ןעֶראוַו סאו איִד
 ריִמ ןעֶלאָז ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶׁשעֶג
 ;דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶנאָלְׁש

 ןופ טְכעֶנְק םעֶד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה אייֵז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא 0
 -ַּפִא רֶעיֹוא עֶטְכעֶר סאָד םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד

 טאָה דָנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ןעֶטיִנְׁשעֶנ 1
 םֶהיֵא טאש רֶע דְנּוא .ןייַז טייוֵו יֹוזַא םֶע טְזאָל ,טְנאָזעֶג

 ַעּוׁשְי דְנּוא :טְלייֵהעֶג םֶהיֵא דְנּוא ,טְריִרעֶגְנָא רֶעיֹוא םאָד 2

 עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא ,םיִנֵהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה
 ּוצ ןעֶנעֶז סאוָו ,עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ

 ַא ןעֶנעֶק איוז ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא רֶהיֵא טְנעֶז ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא
 ראַ ְּךיִא ןעוֶו ?ןעֶקעֶטׁש טיִמ דְנּוא ןעֶדְרעוֶוְׁש טיִמ רעֶּביֹור 2

 טיִנ רֶהיֵא טאָה ,ׁשֶדְקַמַה תיִּב םעֶד ןיִא ְּךיִלְנעֶט ּךייֵא טיִמ
 זיִא םאָד רעֶּבָא ; ריִמ ןעֶנעֶק טְקעֶרְטְׁשעֶנְפיֹוא דְנעֶה איִד
 :םיִנְרעֶטְסְניִפ ןופ טְכאַמ איִד דְנּוא ,הָעָׁש עֶרייֵא

 -קעוָוַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנוא 4
 ןּופ ןייֵרַא זיֹוה ןיִא טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְריִפעֶג

 ןעֶטייוֵו ןּופ םֶהיִֵא טאָה םֹורְטעֶּפ רעֶּבָא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד :

 רֶעייֵפ ַא ןעֶדְניִצעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טְגְלאָפעֶגְבאָג 8
 איֹוזַא ,טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ףיֹוה ןעֶטיִמ ןיִא

 םעֶסיוִועֶג ַא דְנּוא :טְצעֶזעֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ םֹורְטעֶּפ ָּךיִז טאָה 6
 טאָה דְנּוא ,רֶעייֵפ םייֵּב ןעֶציִז ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה לעֶדעֶמ
 ראו רעֶזיִד ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא טְקּוקעֶגְנָא ףְראַׁש םֶהיֵא

 דְנּוא ,טְנעֶקייֵלְרעֶפ םֶהיֵא טאָה רֶע רעֶּבָא :םֶהיֵא טיִמ ָּךיֹוא 7
 עֶנייֵּלְק ַא ְּךאָנ דְנּוא :טיִנ םֶהיֵא ןעֶק ְּךיִא ּבייִװ ,טְגאָזעֶג טאָה 8

 -עֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג רעֶרעֶדְנַא ןייַא םֶהיֵא טאָה עֶלייוו
 טְגאָזעֶג טאָה םֹורְטעֶפ רעֶּבִא ;אייֵז ןּופ ְּךיֹוא טְסיִּב אוד ,טְגאָז

 טאָה רעֶטעֶּפְׁש הֶעָׁש ַא ןעֶנעֶק דְנּוא :םיִנ ןיִּב ָךיִא שְנעֶמ 9
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 ראו רעֶזיִד ,תֶמָאְּב ,טייֵהְסיוִועֶג טיִמ טְנאָזעֶג רעֶרעֶדְנַא ןייֵא
 60 רעֶּבָא :ליִלָנ ןּופ ְּךיֹוא זיִא רֶע לייֵו ,םֶהיֵא טיִמ ְךיֹוא
 אוד םאֶח טיִנ םייוו ְּךיִא ׁשְנעֶמ ,טְגאָזעֶג טאָה םֹורְטעֶּפ
 ןאָה רעֶד טאָה ,טעֶרעֶג ָּךאָנ טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא ,טְסְנאָז
 61 דִנּוא טְרְהעֶקעֶגְמּזא ְּךיִז טאָה ראַה רעֶד דְנּוא :טֶעייֵרְקעֶג
 -ךעֶד ְּךיִז טאָה םֹורְטעֶּפ דֶנּוא .ןעֶהעֶזעֶגְנָא םֹורְמעֶּפ טאָה
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע איז ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ןָא טְנאַמ
 ְךיִמ אוד טְסעוֶו ,ןֶעייֵרְק טעֶו ןאָה רעֶד רעֶדייֵא ,טְנאָזעֶג
 62 -עֶנְסיֹורַא זיִא םֹורְמעֶּפ דְנּוא :ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ לאָמ אייֵרְד
 :טְנייוַועֶג ְּךיִלְרעֶטיִּב טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַג
 68 םֶהיֵא ןעֶּבאָה ,ןעֶטְלאַהעֶג ַעּוׁשַי ןעֶּבאָה סאוָו טייֵל איִד דְנּוא
 64 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנאָלְׁשעֶג דְנּוא טעֶּפְשעֶגְסיֹוא

 רעֶּביִא םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶדְנּוּבְרעֶפ ןעֶניֹוא איִד םֶהיֵא
 דָנּוא טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְׁשְמאַּפעֶג םיִנָּפ םעֶד
 -עֶג ְּךיִד טאָה סאָו זיִא סאָד רעוֶו ,תֹואּובְנ נאָז ,טְנאָזעֶג
 68 ןעֶגְנּורעֶטְסעֶל עֶרעֶדְנַא עֶליִפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶנאָלְׁש
 :טעֶרעֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶק
 66 טְלעֶמאַזְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶראָועֶג גאָט זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא
 ,םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשֶרֶע איִד דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ עֶטְצִלֶע איִד
 ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ּדְנּוא ,םיִרְפֹוס איִד דנּוא
 67 טֶסיִּב אּוד ןעוֶו :טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןיִרְדָהְנַכ עֶרֶעייֵז
 ןעוֶו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,םָנֹוא נאָז ַחיִׁשְמ רעֶד
 :ןעֶּביֹולְג טיִנ םִע רֶהיִא טעֶו ןעֶנאָז ָּךייֵא םִע לעו ְּךיִא
 68 דֶמֶנָע טיִנ ריִמ רֶהיֵא טעֶ ןעֶנעֶרְפ ָּךייֵא לעוֶו ְָּךיִא ןעוֶו דְנּוא
 69 רעֶד ּוצ ןעֶציִז םָדָאְןֶּב רעֶד טעֶו ןָא דְנּוצַא ןּופ :ןְרעֶפ
 70 -אָה אייֵז דְנּוא : טאָנ ןּופ הָרּובְנ רעֶד ןּופ דְנאַה רעֶטְכעֶר
 רֶע דְנּוא ? טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד אוד טְסיִּב ,טְנאָזעֶג עֶלַא ןעֶּב
 71 אייֵז דְנּוא : ןיִּב ָּךיִא זַא טְנאָז רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 ? תּודֵע רֶהעֶמ ְּךאָנ ריִמ ןעֶפְראַדעֶּב סאָו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 :ליומ ןעֶניֹוא ןייַז ןּופ טְרעֶהעֶנ ןייֵלַא ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו

 נכ לעטיפאק
 1 דִנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג איִד דְנּוא
 2 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :םֹוטְליֵּפ ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ריִמ ,טְגאָועֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶנאָלְקּוצְנָא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םֶהיֵא
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 ןעֶטיִּבְרעֶפ דְנּוא ןעֶריִפְרעֶפ קְלאָפ םאָד ןעֶנּופעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 רעֶד זיִא רֶע זַא טְגאָז רֶע דְנּוא .,ןעֶּבעֶנ ּוצ סַמ רֶסיֵק םעֶד

 דְנּוא טְגעֶרְפעֶנ םֶהיֵא טאָה םֹוטְליִּפ דְנּוא :ַחיִׁשָמַה ְּךֶלֶמ 8
 רֶע דְנּוא ?ןעֶדּוי איד ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד אּוד טְסיִּב ,טְנאָזעֶב
 :םִע טְסְנאָז אּוד ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא טאָה

 דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איד ּוצ טְנאָזעֶג םֹוטְליִּפ טאָה יֹוזַא 4

 :ׁשְנעֶמ ןעֶזיִד ןיִא טְכעֶרְמּוא ןייק טיִנ ןיִּפעֶג ּךיִא ,קְלאָפ םּוצ
 טְצעֶה רֶע ,טְגאָזעֶג רעֶקְראַטְׁש ְּךאָנ ןעֶּבאָה אייז רעֶּבָא 2

 ןָא טְּבעֶה דְנּוא ,הָדּוהְי דְנאַל עֶצְנאַג םיִא קְלאָפ םאָד ףיֹוא
 םִע טאָה םֹוטְליִּפ איו רעֶּבָא :טֶרָא םעֶזיִד ּוצ זיִּב ליִלָנ ןּופ 6

 ;ליִלָג ןּופ זיִא ןאַמ רֶעֶד ּביֹוא טְגעֶרְפעֶג רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶג
 ּוצ םטְרעֶהעֶנ רֶע זַא ןעֶראוָועֶג ראָועֶנ טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 7

 ּוצ טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה ,םֹודְרֹוה ןּופ גְנּוריִגעֶר רעֶד
 רעֶנעֶי ןיִא םִיַלָׁשּורְי ןיִא ראוַו טְסְּבְלעֶז ָּךיֹוא רעֶד ,םֹודְרֹוה
 ;םייֵצ

 רֶהעֶז ְּךיִז רֶע טאָה ןעֶהעֶזעֶג ַעּוׁשִי טאָה םֹודְרֹוה ןעוֶו דְנּוא 8
 וצ טְנְנאַלְרעֶפ גְנאַל ןיֹוׁש םֶהיֵא טאָה רֶע ןיִראוָו .טייֵרְפעֶנ
 .טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ןּופ ןעֶכאַז עֶליִפ טאָה רֶע לייוו ןעֶהעֶז
 לאָז רעֶדְנּואו ַא זַא ,ןעֶהעֶז ּוצ טְפאָהעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 טְנעֶרְפעֶנְסיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג םֶהיֵא ְּךְרּוד 9

 דעֶג טיִנְראָג םֶהיֵא טאָה רֶע רעֶּבָא ,רעֶטְרעוֶו ָּךַ א טיִמ
 םיַרְפּוס איִד דְִנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד דְנּוא :טְרעֶפְטְנֶע 0

 -עֶנְנָא קְראַטְׁש רֶהעֶז םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶג ןעֶנעֶז
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶרי ְציִפָא עֶנייֵז טיִמ םֹודְרֹוה דְנּוא :טְנאָלְק גנ

 -ְנעלְג ַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טעֶּפְׁשעֶגְסיֹוא דְנּוא טְמעֶׁשְרעֶפ
 טְקיִׁשעֶגְקירּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןּוהְטעֶגְנָא דייֵלְק םעֶגיִצ

 םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז םֹודְרֹוה דְנּוא םֹוטְליִּפ דְנּוא :םֹוטְליִּפ ּוצ 9
 אייֵז ןעֶנעֶז רֶהיֵרְפ ןיִראָו .ןעֶראועֶג דְנייֵרְפ גאָט ןעֶניִזאָד

 :ןעֶועוֶועֶג טְפאַׁשְדְנייֵפ ןיִא רעֶדְנאַנייֵא טיִמ
 עֶטְׁשְרֶע איד ןעֶפּורעֶגְנעֶמאַזּוצ םאָה םֹוטְליִּפ ןעוֶו דְנּוא 8
 רֶע טאָה :קְלאַפ םאָד ןּופ עֶטְשְרעֶּביֹוא איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ 4

 טְכאַרְּבעֶג .ןאַמ ןעֶזיִד ריִמ ּוצ טאָה רֶהיֵא ,טְגאָזעֶב איִיֵז ּוצ
 ּבאָה ָּךיִא ,העְז דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ןּופ רעֶרְהיִפְרעֶפ ַא איו
 טְבעֶרְמּוא ןייק ראָנ ּבאָה דְנּוא ,ְּךייַא ראַפ ,טְרעֶהְרעֶפ םֶהיֵא
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 סאו ןעֶכאַז איִד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ׁשְנעֶמ ןעֶזיִד ןיִא ןעֶנּופעֶב טיִנ
 18 ְּךיֹוא םֹודְרֹוה ּוליִּפַא דְנּוא :טְגאָלְקעֶגְנָא םֶהיִֵא טאָה .רֶהיֵא
 רֶע דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךייֵא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,טיִנ
 :םיֹוט םעֶד טְרעֶֶו זיִא סאו ןּוהְמעֶנ טיִנְראָג םֶהיֵא טאָה
 16 -עָּב םֶהיֵא לעו דְנּוא ןעֶנאַלְׁש ןעֶזאָל םֶהיֵא ְּךיִא לעוֶו םּורְד
 17 ןעֶזאָל זיֹול םעֶנייַא טְסּומעֶג אייֵז טאָה רֶע ןיִראָו) :ןָעייֵרְפ
 18 לאָמ ןייַא טיִמ עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :(בֹומ םֹוי ףיֹוא
 דְנּוא ,ןעֶזיִד טיִמ קעוֶוַא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגיִרְׁשעֶג
 19 -עֶנ םעֶד ןיִא ראוַו סאָו רעֶד) :אָּבַא-רַּב אייֵרְפ םֶנּוא זאָל
 סאָו דְנאַטְׁשְפיֹוא ןייֵא ןעֶנעוֶו ןעֶפְראועֶגְנייַרַא םיִנְגְנעֶפ
 :(הָחיִצְר ַא ראַפ דָנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא

 20 לייוַו ,ןעֶפּורעֶגְסיֹוא אייֵז ּוצ רעֶדיוִו םֹוטְליִּפ ּטאָה םּוראָד
 21 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבִא :ןֶעייֵרְפעֶּב ַעּושִי טְלאוָועֶג טאָה רֵע
 29 םאָד טאָה רֶע דֵנּוא :םֶהיֵא גיִצייֵרְק ,טְנאָזעֶג וְנּוא ןעֶגְיַרְׁש
 טאָה םעֶטְכעֶלְׁש ַא ראַפ סאָו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ לאָמ עֶטיִרְד
 עֶנייֵק ןעֶנּופעֶג טיָנ םֶהיֵא ןיִא ּבאָה ְּךיִא ?ןּוהְטעֶנ ןעֶד רֶע
 ,ןעֶנאָלְׁש ןעֶזאָל םֶהיֵא ָּךיִא לעוֶו םּורָד ;טיֹוט ןּופ ָךאַזְרּוַא
 23 ףיֹורְד ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא :ןעֶזאָל זיֹול םֶהיֵא לעדֶו דְנּוא
 זַא טְגְנאַלְרעֶפ ןעֶּבאָה דְנּוא ,תֹולֹוק עֶסיֹורְג טיִמ ןעֶנְנּורְדעֶג
 איֵד דְנּוא תֹולֹוק עֶרֶעייֵז דְנּוא :ןעֶרעוֶו טְגיִצייֵרְקעֶג לאָז רֶע
 94 דָנּוא :ןעֶמּוקעֶנייֵּב ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןּופ תֹולֹוק
 אייז איו ןעֶהעֶׁשעֶג לאָז םִע זַא טָּפְׁשִמעֶג טאָה םֹוטְליִפ
 28 םעֶד טייֵרְפעֶּב אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :טְגְנאַלְרעֶפ ןעֶּבאָה
 ןייֵא ראַפ ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא םיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ראוַו סאָו

 טְגְנאַלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶכְלעוֶו ,הָחיִצְר דְנּוא דְנאַטְׁשְפיֹוא
 ;ןעֶליוו רֶעייֵז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא רֶע טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא
 26 אייז ןעֶּבאָה ,טְריִפעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו . דְנּוא
 -עֶב זיִא רֶע איו ,יִניֵרּוק ןּופ ןֹועְמִׁש םעֶנייֵא ןעֶמּונעֶגְנָא
 -עֶגְפיֹורַא םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא ,דְלעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶמּוק
 :ַעּוׁשי ְּךאָנ ןעֶנאָרְט סֶע לאָז רֶע זַא ,ץייֵרק סאָד טְנעֶל
 27 -ְכאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה טייֵל ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא דְנּוא
 דְנּוא טְנאָלְקעֶג ןעֶּבאָה םאָו רעֶּבייֵו דְנּוא ,טְנְלאָפעֶג
 98 אייֵז ּוצ ְּךיִז טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :םֶהיֵא רעֶּביִא טְרֶעיֹורְטעֶנ
 ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶטְכעֶמ ,טְגאָזעֶג טאָה דנּוא טְרעֶקעֶנְמּוא
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 ,ןײלַא ְךייַא רעֶּביִא טְנייוִו טְרֶעיייֵנ ,ריִמ רעֶּביִא טיִנ טְנייוו

 ןעֶמּוק געֶט איִד ,העְז ןיִראָו :רעֶדְניִק עֶרֶעייֵא רעֶּביִא דְנּוא 9

 ,עֶניִטְכאַרְטְמּוא איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג ןעֶנאָז טעוֶו ןעֶמ ןעוֶו
 איִד דְנּוא ,ןעֶנּואוְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאָו רעֶּבייֵל איִד דְנּוא

 לאָמְטְּסְנעֶד :ןעֶנייֵז ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאוָו ןעֶטְסיִרְּב 0
 רעֶּביִא טְלאַפ ,גְרעֶּב איִד ּוצ ןעֶנאָז ּוצ ןעֶּבעֶהְנָא אייֵז ןעֶלעוֶו

 ןיִראָו :ּוצ סֵנּוא טְקעֶד ,גְרעֶּב עֶכיֹוה איִד ּוצ דְנּוא ,םִנּוא 1
 טעוֶו סאוָו ,םיֹוּב םעֶניִרְג ַא ּוצ ןעֶכאַז עֶזיִד ןּוהְט אייֵז ןעֶו
 ?ןעֶמְראַדְרעֶפ םעֶד ּוצ ןעֶהעֶׁשעֶנ

 ,טְרְהיִפעֶנ ןיִהַא ְּךיֹוא ןעֶראַַו םיִעָׁשְר עֶרעֶדְנַא אייוֵוְצ דְנּוא 2
 ןעֶו דְנּוא :ןעֶרעֶו טעֶנְרַהעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶלאָז אייֵז זַא 2

 ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו סאוָו טְרָא ןייַא ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז

 ןעֶטְראָד םיִעָׁשְר איִד דְנּוא םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ,תֶלֹוגְלִנ
 םעֶד רְנּוא ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ּוצ םעֶנייֵא ,טְניִצייֵרְקעֶג

 :ןעֶקְניִל רעֶד ּוצ ןְרעֶדְנַא
 ןיִראָו ;אייֵז ּביִנְרעֶפ ,רעֶטאָפ ,טְנאָזעֶג טאָה ַעּוׁשִי רֶנּוא 4

 עֶנייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןּודְט אייֵז סאָו טיִנ ןעֶסיוִו אייֵז
 דְנּוא :ןעֶּפְראָועֶג לָרֹוג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְלייֵטעֶג רעֶדייֵלְק 9

 דְנּוא ;ןעֶהעֶזעֶנּוצ טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא קְלאָפ סאָד
 דְנֹוא ,טעֶּטְשעֶנְסיֹוא אייֵז טיִמ םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶטְצְלֶע איִד
 ָךיִז רֶע זאָל ןעֶפְלאָהעֶב עֶרעֶדְנַא טאָה רֶע ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 -רעֶדְסיֹוא רעֶד ַחיִשְמ רעֶד זיִא רֶע ןעֶו ;ןעפְלעֶה ןייֵלַא
 :טאָב ןּופ רעֶטְלְהעוֶו

 דְנּוא ,טעֶטְׁשעֶגְסיֹוא ְּךיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶנְלעֶז איִד דְנּוא 6

 טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז
 רעֶד טְסיִּב אּוד ןעוֶו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ניִסֶע 7
 עֶנייֵא דְנּוא :ןייֵלַא ְּךיִד עֶטעֶר יֹוזַא ,ןעֶרּזי איִד ןּופ גיִנעֶק 8

 עֶׁשיִכיִרְנ טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶנ םֶהיֵא רעֶּביִא ראו טְפיִרְׁשְפיֹוא

 ןעֶּבאַטְשְכּוּב עֶׁשיֵאעֶרְּבעֶה דְנּוא עֶׁשיִנייֵטאַל דְנּוא

 י הי איד ףופ בינעק העד ןיא רעויד
 טאָה ,טְניִצייֵרְקעֶג ראו סאו םיִעָׁשְר איִד ןּופ רעֶנייֵא דְנּזא 9

 רעֶד טְסיִּב אּוד ןעזֶו טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶטְסעֶלעֶג םֶהיֵא
 -ָנֵא רעֶד רעֶּבָא :םָנּוא דְנּוא ןייֵלַא ריִד ףְלעֶה יֹוזַא ,ַחיִׁשְמ 0

 ןֶעיִרְׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה רעֶרעֶד
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 ,טאָנ ראַפ אָרֹומ טיִנ ןעֶד אוד טְסאָה ,טְגאָזעֶג טאָה רֵנּוא
 ?ףאָרְטְׁש רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא ְּךיֹוא טְסיִּב אּוד איז גיִדְנעֶהעֶז
 41 ריִמ ןיִראָו ;טְניִדְלּוׁשְרעֶפ םֶכעֶר טיִמ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא
 ןעֶּבאָה םיִׂשֲעַמ עֶרעֶזְנּוא םאִו סאָד טְכעֶר טיִמ ןעֶמּוקאַּב

 טְכעֶרְמּוא ןייק ראָנ טאָה ןאַמ רעֶזיִד רעֶּבָא .טְניִדְרעֶפ
 45 קְנעֶדעֶג ,ראַה ,טְגאָזעֶב ַעּוׁשִי ּוצ טאָה רֶע רֶנּוא :ןּוהְמעֶב

 48 דְנּוא :ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייַד ןיִא ןייַרַא םֶסְמּוק אּוד ןעֶו ,ריִמ ןָא
 ,ריִד נאָז ָּךיִא רֶהאְֵראַפ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשי
 :ןָדֵע ןֵג ןיִא ןייז ריִמ טיִמ אּוד טְסעֶו טְנייַה
 44 ראַ סֶע דְנּוא ,הָעָׁש רעֶטְסְקעֶז רעֶד ןעֶנעֶק ראוַו םִע דְנּוא
 רעֶטְנייַנ רעֶד ּוצ ויִּב דְנאַל ןעֶצְנאַנ םעֶד רעֶּביִא רעֶטְסְניִפ
 45 םאָד דְנּוא ,ןעֶראָועֶג רעֶטְסְניִפ זיִא ןּוז איִד דְנּוא :הָעִש
 -אוְועֶנ ןעֶסיִרּוצ ןעֶמיִמ ןיִא זיִא לעֶּפְמעֶמ םעֶד ןּופ תֶכֹורָּפ
 46 דְנּוא ,לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶב טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶר
 עֶנייַד ןיִא טְסייֵג ןייֵמ לְהעֶפעֶּב ְּךיִא ,רעֶטאָפ ,טְבאָזעֶג טאָה
 רֶע טאָה ,טְגאָזעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ;ןייַרַא דְנאַה

 !טְזאָלעֶגְסיֹוא הָמָׁשְנ איד
 47 ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו ןעֶהעֶזעֶג טאָה ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד איו
 רעֶזיִד ךילקריוװ ,טְגאָזעֶג רְנּוא ,טְּביֹולעֶג טאָג רֶע טאָה
 48 דאזּוצ ןעֶנעֶז םאֶוָו טייֵל עֶלַא דְנּוא :קיִדַצ ַא ראו ׁשְנעֶמ
 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו ,גנּורעֶז רעֶזיִד ּוצ ןעֶמּוקעֶגְנעֶמ
 רעֶד ףיֹוא ןעֶגאַלְׁשעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו
 49 עֶנייֵז עֶלַא דְנּוא :טְרעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבַאָה דְֶנּוא ,טְסּורְּב
 טְבְלאָפעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו רעֶּבייוֵו איִד דְנּוא ,דֶנייֵרְפ
 סאָד ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶמייוֵו ןּופ ןעֶנעֶז ,ליִלָג ןּופ
 :ןעֶהעֶזעֶנּוצ
 80 ראו סאוָז ,ףסֹוי ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו ןאַמ ַא ראַוַו אָד דְנּוא
 81 רעֶכְלעוֶו) :ןאַמ רעֶטְכעֶרעֶג דְנּוא רעֶטּונ ַא דְנּוא ,ץצֹוי ַא
 (.קְרעוֶו רֶעייֵז דְנּוא הָצֵע עֶרֶעייֵז ןיִא טְגיִליוִועֶּב טיִנ טאָה
 ןייֵלַא טאָה דְנּוא ,טאָמְׁש עֶׁשיִרּוי ַא ,יִתָמַרַא ןּופ ראו רֶע
 59 זיִא רעֶזיִד :טאָנ ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ףיֹוא טְראוַועֶג ְּךיֹוא
 ןּופ ּבייֵל םעֶד ןעֶטעֶּבעֶג טאָה דְנּוא םֹוטְליִּפ ּוצ ןעֶמּוקעֶג
 52 םִע טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְפּורַא סֶע טאָה רֶע דְנּוא :ַעּוׁשִי

 טְנעֶלעֶבְנייַרַא סֶע טאָה דְנּוא ְּךעֶלייֵל ַא ןיִא טְלעֶקיוִועֶגְנייַא
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 רעֶנייֵק ּואוְו זְלעֶפ םעֶד ןיִא רֶבֹק ןעֶטְקאַהעֶגְסיֹוא ןייֵא ןיִא

 דְנּוא ,בֹוט םֹוי בֶרֶע ראַוַו סֶע דְנּוא :ןעֶנעֶלעֶג טיִנ ְּךאָנ זיִא 4
 טיִמ ןעֶנעֶז סאָָו רעֶּבייוֵו איִד ְּךיֹוא דְנּוא :תָּבַׁש וצ טְנְהאָנ 5

 ,טְגְלאָפעֶגְכאָנ ןעֶּבאָה ,ליִלָג ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶמאַזּוצ םֶהיֵא
 ראו ּבייֵל ןייֵז ּואוְו דְנּוא ,רֶבֵק סאָד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא

 =;ּוא ,טְרעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְנעֶלעֶגְנייֶרַא 6

 ןעֶּבאָה תֶּבַׁש םַא דְנּוא .רֹמ דְנּוא ,םיִמָׂשְּב טייֵרְנעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 :ָךאָנ טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ טְהּורעֶג אייֵז

 דכ לעטיפאק
 אייֵז ןעֶנעֶז ְּךאָ רעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןָא דִנּוא 1

 איד טְכאַרְּבעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,רֶבק םּוצ ןעֶמּוקעֶג היִרְפ ץְנאַג

 ןעֶראַוַו עֶרעֶדְנַא דְנּוא ,טייֵרְגעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו םיִמָׂשְּב
 -קעוֶוַא ןייֵטְׁש םעֶד ןעֶנּופעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :אייֵז טיִמ 2
 -נייֵרַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :רֶבֵק םעֶד ןּופ טְרעֶנְלאוַועֶג 8

 ראַה םעֶד ןּופ ּבייֵל םעֶד ןעֶנּופעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶג
 רֶהעֶז ןעֶראַו אייֵז ןעוֶו ןעֶועֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא :ַעּוׁשִי 4

 אייֵּב ןעֶשְנעֶמ אייוֵוְצ ןעֶנעֶז יֹוזַא םעֶד ןעֶנעֶו טְנאָצְרעֶפ

 איז דְנּוא :רעֶדייֵלְק עֶגיִדְנעֶצְנאַלְנ ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז 8
 ּוצ םיִנָּפ רֶעייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 םּוראָו ,טְנאָזעֶג אייז ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְנייֵנעֶג דֶרֶע רעֶד

 זיִא רֶע ?עֶטיֹוט איִד ןעֶשיוִוְצ ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד רֶהיֵא טְכּוז 6
 סאוָו טְקְנעֶרעֶג .ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע טְרֶעייֵנ ,אָד טיִנ

 איז :ליִלָנ ןיִא ְּךאָנ ראו רֶע ןעוֶו ,טְנאָזעֶג ְּךייֵא טאָה רֶע 7
 ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא םּומ םֶדָאְוִּב רעֶד זַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע
 ,ןעֶרעוֶו טְגיִצייֵרְקעֶג דְנּוא ,רעֶדְניִז ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא ןעֶרעֶדֶו

 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןְרעֶטְׁשְפיֹוא גאָט ןעֶטיִרְד םיִא דְנּוא 8
 -מּוא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :רעֶטְרעו עֶנייֵז ןָא טְנאָמְרעֶד 9

 טְלְהעֶצְרעֶד סעֶלַא סאָד ןעֶּבאָה דְנּוא ,רֶבֵק םעֶד ןּופ טְרעֶקעֶג
 ןעֶראַַו םִע דְנּוא :עֶניִרְּביִא עֶלַא ּוצ דְנּוא ףֶלֶע איִד ּוצ 0

 ,בֹקֲעַי ןּופ רעֶטּומ איד םָיְרִמ דְנּוא ,הָנָחֹוי דֵנּוא} הָנְלַדְגַמ םָיְרַמ
 טְלְהעֶצְרעֶד סאָד ןעֶּבאָה סאו ,אייֵז טיִמ עֶניִרְּביִא איִד ְךְנּוא

 אייֵז אייֵּב ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶזיִד דְנּוא :םיִחּולְׁש איִד ּוצ 1
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טייֵקְׁשיִראַנ איו ןעֶועוֶועֶג ןעֶהעֶזעֶגְנָא
 :טְּביֹולְגעֶג טיִנ אייֵז
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 12 םּוצ ןעֶפאָלעֶג זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םֹורְעַּפ רעֶּבָא
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶגיֹוּבעֶגְּפּורַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא .רֶּבֹק
 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא רַע זיִא יֹוזַא .ןעֶניִל רעֶדְנּוזעֶּב םיִכָירְכִּת איִד
 :ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סֶע סאו טְרעֶדְנּואוְועֶג ָּךיִז טאָה דְנּוא
 13 ןעֶנְנאַגעֶג גאָט ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶנעֶז אייֵז ןּופ אייוֵוְצ דְנּוא
 רעֶקַא גיִצְכעֶז זיִא סאו םּואָמַע טְסייֵה סאו ףְראָד ַא ןיִא
 14 דֶנַאְנייֵא טיִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי ןּופ טייוֵו דְלעֶפ
 ְךיִז ןעֶּבאָה סאו ןעֶכאַז עֶזיִד עֶלַא ןעֶנעוֶו טְסּומְׁשעֶנ רעֶד
 15 טְסּומְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז איִװ ראו םִע דְנּוא :ןעֶפאָרְטעֶג

 טְנְהעֶנעֶג טְסְּבְלעֶז ַעּוׁשִי ְךיִז טאָה יֹוזַא ,טעֶנַעַּטעֶג רֶנּוא
 16 ןעֶראַ ןעֶניֹוא עֶרייַז רעֶּבָא :ןעֶנְנאַגעֶג אייֵז טיִמ זיִא דְנּוא
 17 דְנּוא :ןעֶנעֶקְרעֶד טיִנ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶטְלאַהעֶנּוצ
 איֵד ןעֶנעֶז םיִנָיְנִע ראַפ סאו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע
 דְנּוא גיִדְנעֶהעֶג רעֶדְנאַנייֵא טיִמ טעֶנַעט רֶהיֵא עֶכֶלעוֶו רעֶּביִא
 18 ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאָז אייֵז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא ?גיִרֶעיֹורְט טְנעֶז
 ןייֵלַא ןעֶד אוד טְסיִּב טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םאַּפָאעֶלְק
 זיִא סאָו טיִנ טְסייוֵז דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא רעֶדְמעֶרְפ ַא
 19 אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?געֶט עֶזיִד ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶנ ןעֶניִרְד
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶכאַז ראַּפ סאָו .טְנאָזעֶג
 ַא ראַו סאָז ,יִרְצֹונַה ַעּוׁשִי ןעֶנעֶו ןּופ םאָד .טְגאָזעֶג

 ןעֶצְנאַג םעֶד דְנּוא טאָג ראָפ םיִׂשֲעַמ ןיִא גיִטְּבעֶמ ,איִבָנ
 90 עֶרעֶזְנּוא דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד איז דְנּוא :קְלאָפ

 ןּופ טָּפְׁשִמ םּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶטְׁשְרעֶּביֹוא !
 21 ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבָא :טְניִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא טיֹוט
 .ןעֶזעֶלְסיֹוא לֵאָרְׂשִי טעוֶו םאִו רעֶד ויִא רֶע זַא טְּפאָהעֶנ
 טְניִז גאָט רעֶטיִרְד רעֶד טְנייַה זיִא ,םעֶלַא םעֶד רעֶּביִא דְנּוא
 29 ןּופ רעֶּבייֵו עֶכיִלְמֶע דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶנג זיִא םעֶלַא סאָד
 -עוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָו ,ןעֶקאָרְׁשְרעֶד םָנּוא ןעֶּבאָה םָנּוא
 23 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :רֶבֵק םעֶד אייָּב היִרְפ ץְנאַנ ןעֶז
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶב אייֵז ןעֶנעֶז ,ּבייֵל ןייַז ןעֶנּופעֶג טיִנ
 :םיִכָאְלַמ ןּופ טְכיִזעֶג ַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז זַא ,טְגאָזעֶג
 24 -קעוֶוַא ןעֶנעֶז םִנּוא טיִמ ןעֶראוַו סאוָו איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא
 איֵד אי ןעֶנּופעֶג יֹוזַא ןעֶּבאָה דְנּוא ,רֶבֵק םּוצ ןעֶנְנאַגעֶג

 שיִנ אייֵז ןעֶּבאָה םֶהיֵא רעֶּבָא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה רעֶּבייוֵו
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 -רעֶפְנּוא רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶהעֶזעֶג 2
 טיִנ טְּביֹולְנ רֶהיֵא סאו !עֶניִצְראַהְרעוֶוְש דְנּוא עֶניִדְנעֶטְׁש

 ּרעֶד טינ ןעֶד סּומ :טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ איִד םאוָו םעֶלַא 6
 -ּוקְנייֵרַא טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶנייֵז ןיִא דְנּוא ,ןעֶדייֵל סאָד ַחיִׁשָמ

 דְנּוא הָשמ (תַרֹות) ןּופ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶמ 7
 ןעֶצְנַאַג רעֶד ןיִא טְגעֶלעֶנְסיֹוא אייֵז טאָה דְנּוא ,םיִאיִבְנ עֶלַא

 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא :ןעֶּביִרְׁשעֶג םֶהיֵא ףיֹוא זיִא סאו טְפיִרְׁש 8

 .ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִהַא ּואוְו ףְראָד םּוצ םֶנְהעֶנעֶג ְּךיִז
 טְלאוָועֶג טאָה רֶע איו ְּךייֵלְג טְכאַמעֶג ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא

 ןעֶטעֶּבעֶג רֶהעְז םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא :ןְהעֶג רעֶטייוִו 9
 ראַפ זיִא םֶע ןיִראָו ,םִנּוא טיִמ ּבייֵלְּב ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא
 -עֶנְנייַרַא רֶע זיִא יֹוזַא ,ּפָא ָּךיִז טְגייֵנ גאָט רעֶד דְנּוא ,טְכאַנ

 טאָה רֶע ןעוֶו ראוַו םִע דְנּוא :ןעֶּבייֵלְּב ּוצ אייֵז טיִמ ןעֶגְנאַג 0
 טיֹורְּב ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה ,טְצעֶזעֶג שיִט םוצ אייֵז טיִמ ְּךיִז
 דְנּוא ןעֶכאָרְּבּוצ םִע טאָה דֶנּוא ,טְכאַמעֶנ הָכָרְּב ַא טאָה דְנּוא

 -עֶנְפיֹוא ןעֶראַו ןעֶניֹוא עֶרייֵז דְנּוא :ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז וצ םֶע 1

 זיִא רֶע רעֶּבָא ,טְנעֶקְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טְכאַמ
 רעֶנייֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶראוָועֶנ ןעֶדְנּואוָוְׁשְרעֶפ אייֵז ןּופ 2

 םֶנּוא ןיִא ץֶראַה רעֶזְנּוא טיִנ טאָה ,טְגאָזעֶג ןְרעֶדְנַא םּוצ
 ,בעוֶו םעֶד ףיֹוא טעֶרעֶנ םֶנּוא טיִמ טאָה רֶע ןעוֶו ,טְנעֶרְּבעֶג

 דְנּוא ?טְגעֶלעֶגְסיֹוא טְפיִרְׁש איִד םִנּוא טאָה רֶע ןעוֶו דְנזא 8

 דְנּוא ,ןעֶנאַּטְׁשעֶגְפיֹוא הָעָׁש רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז
 ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְקירּוצ ןעֶנעֶז
 !טְלעֶמאַזְרעֶפ אייֵז טיִמ ןעֶראַוַו סאָו איִד דְנּוא ףֶלֶע איִד

 ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא תֶמֶאָּב זיִא ראָה רעֶד ,טְגאָזעֶנ ןעֶּבאָה סאוָו 4
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :םֹורְמעֶּפ ּוצ ןעֶזיִועֶּב ְּךיִז טאָה דְנּוא 9

 דְנּוא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶפאָרטעֶג ְּךיִז טאָה סאוָו טְלְהעֶצְרעֶד
 :ןעֶכעֶרְּבּוצ טיֹורְּב םייַּב טְנעֶקְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז איוז

 רֶע זיִא יֹוזַא ,טעֶרעֶג ןעֶכאַז עֶזיִד ןעֶּבאָה אייֵז איוו דְנוא 6
 אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא .ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז ןעֶׁשיווְצ שְסְּבְלעֶז

 ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ןעֶראַו אייֵז דְנּוא :םֶכיֵלֲע םֹולָׁש ,טְגאָזעֶג 7

 זַא טְכאַדעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא
 םּוראָו ,טְנאָזעֶג אייז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :טְסייֵג ַא ןעֶהעֶז אייֵז 8

 עֶכְלאָז ןעֶמּוק םּוראָו דְנּוא ?ןעֶקאָרְׁשְרעֶד רֶהיֵא טייַז
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 39 דְנעֶה עֶנייֵמ טְהעֶז ?ןייֵרַא רעֶצְרעֶה עֶרייֵא ןיִא ןעֶקְנאַדעֶג

 ְךיִמ טְלְהיִפ .טְסְּבַלעֶז סאָד ןיִּב ְּךיִא זַא ,םיִפ עֶנייֵמ דְנּוא
 ,ןייַּב דְנּוא ׁשייֵלְפ ןייֵק טאָה טְסייֵג ַא ןיִראָו .טְהעֶז דְנּוא

 40 טאָה רֶע איו דְנּוא :ּבאָה ָּךיִא זַא טְהעֶז רֶהיִא איז יֹוזַא

 עֶנייֵז דְנּוא דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶזיוִועֶג אייֵז רֶע טאָה ,טְגאָזעֶג סאָד

 41 ,הָחְמִׂש ראַפּטְּביֹולְגעֶג טיִנ ְךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :סיִפ
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה ;טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא
 49 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶסֶע ּוצ םעֶּפִע אָד רֶהיֵא טאָח
 43 םִע טאָה רֶע דְנּוא :שיִפ עֶנעֶטאָרְּבעֶג קיִטְׁש ַא ןעֶּבעֶגעֶג
 44 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶסעֶגעֶג אייֵז ראַפ טאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג
 ּוצ ּבאָה ָךיִא סאו ןעֶכאַז איִד ןעֶנעֶז םאֶד ,טְנאָזעֶג אייֵז
 םּומ םעֶלַא זַא ְךייַא טיִמ ָּךאָנ ראוַו ְּךיִא ןעוֶו טעֶרעֶנ ָּךייֵא
 תַרֹוּת ןיִא ריִמ ןעֶנעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא סאו ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ
 45 טאָה ןאַד :םיִלֵהְּת ןיִא דְנּוא ,םיִאיִבְנ איִד ןיִא דְנּוא .,הָׁשֹמ
 -ְךעֶפ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טְכאַמעֶגְפיֹוא דְנאַטְׁשְרעֶפ רֶעייֵז רֶע
 46 יֹוזַא טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :טְפיִרְׁש איִד ןְהעֶמְׁש
 םעֶד ןּופ דְנּוא ,ןעֶדייֵל לאָז ַחיִׁשָמ רעֶד זַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא
 47 לאָז ןעֶמ זַא דְנּוא :נאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ןְהעֶטְׁשְפיֹוא טיֹוט
 ןּופ גנּוּבעֶגְרעֶפ דְנּוא הָבּוׁשְּת ןעֶניִדעֶרְּפ ןעֶמאָנ ןייַז ןיִא
 ןיִא ןעֶּבייֵהְנָא לאָז ןעֶמ דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ ןעֶדְניִז
 48 דנּוא :ןעֶכאַז עֶזיִד ןּופ ןעֶנייֵצ טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי

 49 ןייֵמ ןּופ ַהָחָשְּבַה איד ןעֶקיִׁש ְּךייֵא ףיֹוא לעֶו ְךיִא ,טְהעֶז
 רֶהיֵא זיִּב ,טאָטְׁש רעֶד ןיִא רֶהיֵא טְּבייַלְּב רעֶּבָא .רעֶטאָפ
 :ָּךייַה רעֶד ןּופ טְכאַמ טיִמ ןעֶרעוֶו ןּוהְטעֶנְנָא טעוֶו
 50 םאֶה דְנּוא ,יִניֵה-תיֵּב זיִּב טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא

 :טְשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה דְנּוא .ןעֶּביֹורעֶגְפיֹוא דְנעֶה עֶנייֵז
 51 קעוֶוַא רֶע זיִא ,טְשְנעֶּבעֶג אייֵז טאָה רֶע ןעוֶו ראוַו סֶע דֶנּוַא
 ;ןייַרַא לעֶמיִה םעֶד ןיֵא ןעֶגאָרְטעֶגְפיֹורַא ראו דְנּוא ,אייֵז ןּופ

 52 -קירּוצ ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 23 אייֵז דְנּוא :הָחְמִׂש עֶסיֹורְג טיִמ םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶג
 דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג גיִדְנעֶטְשעֶּב ןעֶנעֶז
 :טְּביֹולעֶג טאָג ןעֶּבאָה



 טְראוָו סאָד דְנּוא ,טְראוָו סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ּבייֵהְנָא םיא 1

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָו סאָד דְנּוא טאָג טיִמ ןעֶועוֶועֶג זיִא
 :טאָנ טיִמ ּבייֵהְנָא םיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶניִּבְלעֶז םאָד :טאָג 2
 םֶהיֵא ןֶהֶא דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶג םֶהיֵא ְּךֶרּוד זיִא םעֶלַא 3
 ןיִא :טְכאַמעֶג זיִא סאו ,ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג טיִנְראָג זיִא 4

 ויִא ןעֶּבעֶל סאָד דְנּוא ,ןעֶּבעֶל םאֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶהיֵא
 טְכיֵל םאָד דְנּוא :ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןּופ טְכיִל םאָד ןעֶזעוֶועֶג 8

 טאָה םיִנְרעֶטְסְניִפ איִד דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא טְנייֵׁש
 :ןעֶפיִרְגעֶּב טיִנ סֶע

 -עֶנ טאָה סאָָז ,טאָנ ןּופ טְקיִׁשעֶג ןאַמ ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע 6
 רֶע זַא ,םיִנְגייֵצ ַא ראַפ ןעֶמּוקעֶנ ויִא רעֶזיִד :ןָנָחֹוי ןעֶסייֵה

 ְךְרּוד ןעֶלאָז עֶלַא יִדְּכ ,טְכיֵל םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶנייֵצעֶּב לאָז
 טְרֶעייֵנ ,טְכיֵל םאֶד ןעֶזעוֶועֶנ טיִנ ויִא רֶע :ןעֶּביֹולְנ םֶהיֵא 8

 ;טְכיִל םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶנייֵצעֶּב ּוצ ןעֶראָועֶג טְקיִׁשעֶג ויִא רֶע
 ׁשְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא טְכייֵל סאוָז ,טְכיֵל עֶרֶהאָו איִד זיִא סאָד 9
 רעֶד ןיִא יִא רֶע :ןיַרַא טְלעֶו רעֶד ןיִא טְמּוק סאוָו 0

 טְכאַמעֶג םֶהיֵא ָּךְרּוד זיִא טְלעֶו איִד דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְלעדֶו
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע :טְנעֶקעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה טְלעוֶו איִד דְנּזא 1

 -ָנָא טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה עֶניִנייֵז איִד דְנּוא ,עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ּוצ
 ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה םִע ליִפ איו רעֶּבָא :ןעֶמּונעֶג 2

 ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז אייֵז זַא טְכאַמ ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה איִד ּוצ
 :ןעֶמאָנ ןייַז ןיִא ןעֶּביֹולְג סאָָו איִד ּוצ ,טאָנ ןּופ רעֶדְניִק

 םעֶד ןּופ טיִנ דְנּוא ןעֶריֹוּבעֶנ םּולְּב ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז םאוָו 2
 ןעֶשְנעֶמ ןּופ ןעֶליוִו םעֶד ןּופ טיִנ דְנּוא ,שייֵלְפ ןּוֿפ ןעֶליוִז
 :טאָנ ןּופ טְרֶעייֵנ

 ןעֶׁשיוִוְצ טאָה דְנּוא ,שייֵלְפ ןעֶראוָועֶג זיִא טְראוָו סאָד דְנּזא 4
 -ְכיִלְרעֶה עֶנייֵז ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,טְניֹואוְועֶג םֶנּוא
 ןּופ ןְהּוז ןעֶניִצְנייֵא םעֶד ןּופ טייקְכיִלְרעֶה איִד איװ ,טייק

 ןֶנָחֹי :טייֵהְרְדאָו דְנּוא דאָנעֶג טיִמ לּופ ,רעֶטאָפ םעֶד 2
 דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה דְנּוא טְגייֵצעֶּב םֶהיֵא ףיֹוא טאָה
 רעֶד ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו ןּופ רעֶד זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג
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 זיִא רֶע ןיִראָוו ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ראָפ זיִא ּריִמ ָּךאָנ טְמּוק סאוָו
 16 ןעֶּבאָה טייֵהְלּופ רעֶנייֵז ןּופ דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג ריֵמ ראָפ
 17 ןיִראָו :דאָנעֶג ףיֹוא דאָנעֶג דְנּוא ,ןעֶטְלאַהְרעֶד עֶלַא ריִמ
 דְנֹוא דאָנעֶג ,ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג הֵשֹמ ְּךְרּוד זיִא הָרֹוּת איִד
 18 םאָה רעֶנייֵק :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ָּךְרּוד ןעֶזעוֶועֶנ זיִא טייֵהְרְהאָו

 זיִא סאָו ,ןְהּוז רעֶניִצְנייֵא רעֶד ;ןעֶהעֶזעֶג לאָמְנייֵק טאָנ
 טְנאַקעֶּב םֶהיֵא טאָה רעֶד ,רעֶטאָפ םעֶד ןּופ סיֹוש םעֶד ןיִא
 :טְכאַמעֶג
 19 ןּופ ןעֶדּוי איד ןעֶו ,ןָנֲחֹוי ןּופ םיִנְגייֵצ סאָד זיִא םאָד דְנּוא
 ןעֶלאָז אייֵז זַא םִיוָל דְנּוא םיִנֲהֹּכ טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורְי
 90 הָדֹומ טאָה רֶע דְנּוא ?אוד טְסיִּב רעוֶו ןעֶנעֶרְפ םֶהיֵא

 הָדֹומ טאָה טְרֶעייֵנ ,טְנעֶקייֵלעֶג טיִנ טאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶנ
 21 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ַחיִׁשָמ רעֶד טיִנ ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶזעוֶועֶג
 רֶע דְנּוא ?ּוהָיָלֲֵא אוד טְסיִּב ?ןעֶד סאָו ,טְנעֶרְפעֶנ םֶהיֵא
 דְנּוא ?איִבָנ רעֶד אּוד טְסיִּב .טיִנ ןיִּב ָךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה
 22 םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא :ןייַנ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע
 רעֶפְטְנֶע ןייֵא ןעֶלאָז ריִמ זַא ?אּוד טֶסיִּב רעוֶו ,טְּנאָזעֶ
 טְסְנאָז סאָו ;טְקיִׁשעֶג םִָנּוא ןעֶּבאָה סאוָו איִד ּוצ ןעֶּבעֶג
 23 ְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?טְסְּבְלעֶז ריִד ןעֶנעוֶו אּוד

 רעֶד ןיִא טְעייֵרְׁש סאָו םעֶנייֵא ןּופ לֹוק ַא ןיִּב ָךיִא"
 יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ געוֶו םעֶד ְּךייֵלְנ טְכאַמ ;רָּבְדַמ
 24 ןעֶנעֶז אייז דְנּוא :"טְגאָזעֶג טאָה איִבָנַה הָיְעַׁשִי איו

 25 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג טְקיִשעֶנ

 טְסְלַבֹוט םּוראָו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ דְנּוא ,טְנעֶרְפעֶנ םֶהיֵא
 ּוהָיְלַא טיִנ דְנּוא ַחיִׁשָמ רעֶד טיִנ טְסיִּב אּוד ןעדֶו ,ןעֶד אּוד
 96 דָנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג אייֵז טאָה ןָנָחֹוי ?איִבָנ רעֶד טיִנ דְנּוא
 רעֶנייֵא טְהעֶמְׁש אָד רעֶּבָא ,רעֶסאוַו טיִמ לֵבֹוט ָּךיִא ,טְגאָזעֶג
 27 םאז רֶע זיִא רעֶד ;טיִנ טְנעֶק רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ;ּךייַא ןעְׁשיוִוְצ

 סאָד לאָז ְּךיִא זַא טְרעֶו טיִנ ןיִּב ְּךיִא סאָו ,ריִמ ָּךאָנ טְמּוק
 28 ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאָד :ןעֶדְניִּבְפיֹוא ְּךיִש עֶנייֵז ןּופ לעֶריִנְׁש
 טאָה ןֶנֶחֹוי ּואוְו ,ןֵדֶרֵי טייַז עֶרעֶדְנַא איִד ףיֹוא יִניֵה-תיֵּב ןיִא
 :טְלַבֹוטעֶג
 29 םֶהיֵא ּוצ ַעּוׁשִי ןעֶהעֶזעֶג ןֶנֶחֹוי טאָה גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא
 סאו טאָנ ןּופ םאֵל סאָד ,העֶז טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוק
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 ןּופ רעֶד זיִא סאָד :טְלעוֶו רעֶד ןּופ דֶניִז איִד קעֶוַא.טְמעֶנ

 זיִא סאָז ,ןאַמ ַא טְמּוק ריִמ ְּךאָנ ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶמעוֶו
 :ריִמ ראָפ טְשְרֶעּוצ ויִא רֶע ןיִראָָו ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ראָפ

 לאָז רֶע זַא טְרֶעייֵנ ,טְנעֶקעֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא

 דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ָּךיִא ןיִּב םּורְד ,לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא
 טְגאָזעֶג דְנּוא טְגייֵצעֶּב טאָה ןֶנחֹוי דְנּוא :רעֶסאוַו טיִמ לֵבֹוט
 איוו לעֶמיִה ןּופ ןעֶמּוקְּפּורַא טְסייֵג םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא
 ְךיִא דְנּוא :ןעֶּביִלְּבעֶנ םֶהיֵא ףיֹוא ויִא רֶע דְנּוא ,ּביֹוט ַא
 ְךיִמ טאָה סאָו רעֶד טְרֶעייֵנ ;טְנעֶקעֶג טיִנ םֶהיֵא ּבאָה
 ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רעֶד ,רעֶסאוַו טיִמ ןְלֵבֹוט ּוצ טְקיִׁשעֶג
 ,ןעֶמּוקְפּורַא טְסייֵג םעֶד ןעֶהעֶז טְסעוֶו אּוד ןעֶמעוֶו ףיֹוא

 טיִמ טְלֵבֹוט םאו רֶע זיִא רעֶד ,ןעֶּבייֵלְּב םֶהיֵא ףיֹוא דְנּוא
 ּבאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא רֶנּוא :שֶרֹוקַה ַחּור םעֶד

 :טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא רעֶזיִד זַא ,טְנייֵצעֶּב
 דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג רעֶדיוו ןֶנָחֹוי זיִא גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיוא 8
 ַעּוׁשִי ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :םיִדיִמְלִמ עֶנייֵז ןּופ אייוֵוְצ 6
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89 
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 ןופ םאֵל סאָד העָז ,טְגאָועֶג טאָה דְנּוא ,טְהעֶנ רֶע איז

 טְרעֶהעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִדיֵמְלִת אייוִוְצ איִד דְנּוא :טאָנ

 ַעּוׁשִי דְנּוא :טְגְלאָפעֶגְכאָנ ַעּוׁשֵי ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶדעֶר

 -באָנ ןעֶהעֶזעֶג אייֵז טאָה דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא ָּךיִז טאָה

 ? רֶהיִא טֶכּוז סאו ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגְלאָפ

 -ְרעֶפ זיִא םאִוְח ,יִּבַר ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 אייז ּוצ טאָה רֶע ?אּוד טְסְניֹואוְו ּואוְו ,רעֶרְהעֶל טְׁשְטייֵט

 דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז .טְהעֶז דְנּוא טֶמּוק ,טְגאָזעֶג

 ןעֶנעֶז דְנּוא .טְניֹואְועֶג טאָה רֶע ּואְו ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה

 ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא ;ןעֶּביִלְּבעֶג םֶהיֵא אייֵּב גאָט םעֶנעֶי

 ןֹועְמׁש ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד יִרְדְנַא :הָעָׁש עֶטְנְהעֶצ איִד ןעֶנעֶק

 ןעֶּבאָה סאוָו אייוַוְצ איִד ןּופ רעֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םֹורְטעֶפ

 :טְגְלאָפעֶנְכאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶדעֶר ןָנָחֹוי טְרעֶהעֶג
 רעֶדּורְּב םעֶנעֶנייֵא ןייַז ןעֶניִפעֶנ ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ טאָה רעֶזיִד

 ןעֶניִפעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ןֹועְמִׁש

 :םּוטְסיִרְק ׁשיִכיִרְנ ףיֹוא טְשְטייֵטְרעֶפ זיִא סאו ַחיִׁשָמ םעֶד

 םֶהיֵא טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ;ַעּושִי ּוצ טְכאַרְּבעֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע

 ,ךֶנֶחֹוי ןּופ ןְהּוז ,ןּועְמִׁש טְסיִּב אּוד .טְנאָזעֶג דְנּוא ;ןעֶהעֶזעֶג



 7 ב א ןנחוי
 טְשְמייֵטְרעֶפ זיִא םאו ,אָפיֵּכ ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג טְסְלאָז אּוד
 :זְלעֶפ ַא

2 

 43 ןייק ןעֶהעֶנ טְלאָועֶג ַעּוׁשִי טאָה גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא
 -עֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,םֹוּפיִליִפ ןעֶניִפעֶג טאָה דְנּוא ,ליֵלָב

 -תיֵּב ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֹוּפיֵליִפ דְנּוא :ָּךאָנ ריִמ גְלאָפ טְגאָז
 ? םאָה םֹוּפיִליִפ :םֹורְטעֶּפ דְנּוא יֵרְדְנַא ןּופ טאָטְׁש איִד הָדְיַצ
 ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,לֵאְנַתְנ ןעֶניִפעֶג

 רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה הָׁשֹמ ןעֶכְלעֶו ןּופ םעֶד ןעֶניִפעֶג
 סיֹוא ףֵסֹוי ןופ ןְהּוז רעֶד ַעּוׁשֵי ,םיִאיִבְנ איִד דְנּוא ,הָרֹוּת
 םעֶּמִע ןעֶק ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לֵאְנַתְנ דְנּוא :תַרָצְנ

 6 םֶהיֵא וצ טאָה םֹוּפיִליִּפ ?תַרָצְנ ןּופ ןעֶמּוקְסיֹורַא םעֶטּוג
 7 לֵאָנֲתְנ ןעֶהעֶזעֶג טאָה ַעּושִי דְנּוא :העָז דְנּוא םּוק ,טְנאָזעֶג

 ןייֵא ,העֶז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוק םֶהיֵא ּוצ
 עֶנייֵק אָד טיִנ זיִא םִע ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,לֵאָרְׂשִי ןֶּב רעֶתְמֶא

 ב

1 

 18 ןעֶנאַװ ןּופ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה לֵאְנַתְנ :טייֵהְׁשְלאַפ
 ּוצ טאָה דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי ?ְּךיִמ אּוד טְסְנעֶק
 ןעוֶו ,ןעֶפּורעֶג ְּךיִד טאָה םֹוּפיִליִפ רעֶדייֵא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא

 ְךיִא ּבאָה ,םיֹוּבְנעֶגייִפ םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶזעוֶועֶג טסיִּב אּוד
 49 רעֶד טְסיִּב אוד ,יִּבַר ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה לֵאָנַתְנ :ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִד

 0 טאָה ַעּוׁשִי :לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד טְסיִּב אּוד ,טאָ ןּופ ןְהּוז
 ּבאָה ָּךיִא לייֵו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ
 -ָנעֶנייֵפ םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג ריִד
 ןעֶכאַז עֶרעֶסעֶרְג ןעֶהעֶז טְסעוֶו אּוד ?אּוד טְסְּביֹולְג םיֹוּב
 1 ,תֶמָאָּב ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :עֶזיִד איו
 ,ןעֶפָא לעֶמיִה םעֶד ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיֵא ,ךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב
 ןעֶמּוקְּפּורַא דְנּוא ןעֶהעֶנְפיֹורַא טאָג ןּופ םיִכָאְלַמ איִד דְנּוא
 :םָדָא ןֶּב םעֶד ףיֹוא

 ב לעטיפאק
 1 הָנָק ןיִא הָנּותַח ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא גאָט ןעֶטיִרְד םיִא דְנּוא
 :ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ְזיִא ַעּוׁשִי ןּופ רעֶטּומ איִד דְנּוא ,ליִלָג ןּופ
 3 -עֶנ אייֵז טאָה סֶע ןעֶו דְנּוא :הָנּותֲח רעֶד ףיֹוא ןעֶראוָו 2 -עֶג ןעֶטעֶּבעֶג ָּךיֹוא ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת עֶנייַז דְנּוא ַעּוׁשִי דְנּוא
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא וצ ַעּוׁשִי ןופ רעֶטּוְמ איִד טאָה ,ןייוװ טְלְהעֶפ
 1 ,טְגאָזעֶג רֶהיִא וצ טאָה ַעּוׁשי דְנּוא :ןייוו ןייֵק ןעֶּבאָה אייֵז
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 זיִא הָעֶש עֶנייֵמ ?איֹורְפ ןּוהְט ּוצ ריִד טיִמ ְךיִא ּבאָה סאוָו
 איד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רעֶטּומ עֶנייֵז :ןעֶמּוקעֶג טיִנ ְּךאָנ

 םִע דְנּוא :טּוהְט םאָד ןעֶנאָז ְּךייֵא טעוֶו רֶע סאוָו ,םיִתָרְׁשִמ 6

 עֶנְרעֶגִייֶטְׁש םקעֶז ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶטְׁשעֶנְרעֶריִנַא טְראָד ןעֶנעֶז
 ןּופ בְנּוניִנייֵר רעֶד ןּופ טייֵהְניֹואוְועֶנ רעֶד ָּךאָנ גירְקְרעֶסאוַו
 רעֶדָא אייוִוְצ ןעֶטְלאַהעֶג טאָה םעֶכיִלְטיִא דָנּוא ,ןעֶדּוי איִד

 איד ןָא טְליִפ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי :םאָמ אייֵרְד 7
 ליִּב טְליִפעֶגְנָא אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .רעֶסאוַו טיִמ נירְק

 ןָא טְּסעֶׁש ןּונ טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ףיֹורַא 8
 דְנּוֲא .הָדּועְס רעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ּוצ טְנאָרְט דְנּוא

 רעֶד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ןעֶו :ןעֶנאָרְמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז 9

10 

6 

12 

18 

14 

15 

 ,ןעֶראוָועֶג ןייוִו זיִא סאוָו רעֶסאַוַו סאָד טְכּוזְרעֶפ טאָה הָדּועְ
 איד רעֶּבָא ,זיִא םִע ןעֶנאַוַו ןּופ טְסּואוְועֶג טיִנ טאָה דְנּואנ

 ןעֶּבאָה טְּפעֶׁשעֶגְנָא רעֶסאַו סאָד ןעֶּבאָה םאִוו םיִתְרְׁשִמ
 -עֶנ הָדּועֶס רעֶד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד טאָה ;(טְסּואוְועֶנ
 -טיִא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןָתָח םעֶד ןעֶפּור
 ,ןייוו ןעֶטּוג םעֶד רעֶדיִנַא טְשְרֶעּוצ טְלעֶטְׁש שְנעֶמ רעֶביֵל

 םעֶד רֶע טְּביִנ יֹוזַא ,ןעֶקְנּורְטעֶבְנָא ְּךיִז טאָה ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא
 ןייוו ןעֶטּוג םעֶד ןעֶטְלאַהעֶג טְסאָה אּוד רעֶּבָא ,ןעֶרעֶגְרֶע
 ַעּוׁשִי סאוָו רעֶדְנּואוְו עֶטְׁשְרֶע סאָד זיִא םאָד :דְנּוצַא זיִּב

 טְקעֶלַּפטְנַא טאָה דְנּוא ,ליִלָנ ןּופ הָנָק ןיִא ןּוהְטעֶנ טאָה

 םֶהיֵא ןיִא ןעֶּבאָה םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז דְנּוא ,טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייֵז
 ,םּוחַנ רֵפְּכ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא רֶע זיִא םעֶדְכאָנ :טְּביֹולְגעֶג
 םיִדיֵמְּלִּת עֶפייֵז דְנּוא רעֶדיִרְּב עֶנייֵז דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא
 :ןעֶּביִלְּבעֶנ גְנאַל טיִנ טְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;םֶהיֵא טיִמ
 דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְנְהאָנ זיִא ןעֶדּוי איִד ןּופ חַסֶּפ רעֶד דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ַעּושִי

 טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶּבאָה סאוָו איִד ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןיִא ןעֶניִפעֶג
 רעֶלְסְקעוֶו איִד דְנּוא ,ןעֶּביֹוט דְנּוא ףאָׁש דְנּוא ןעֶסְקָא
 ןּופ קיִשְטְנאַק ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע דְנּוא ::גיִדְנעֶציִז

 תיֵּב ּםעֶד ןּופ ןעֶּבִיִרְּעֶגְסיֹורַא עֶלַא טאָה דְנּוא ;ָּךעֶלְקיִרְטְש
 טאָה דְנּוא .ןעֶסְקָא איד ךיֹוא דנּוא ףאָׁש איִד דְנּוא ,ׁשֶדְקִמַה
 -מּוא טאָה דְנּוא ,רעֶלְסְקעוֶו איִד ןּופ רֶלעֶג סאָד טיִׁשעֶגְסיֹוא
 איד וצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶׁשיִט איִד ןעֶפְראָועֶנ
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 ןעֶנאַד ןּופ ןעֶבאַז עֶזיִד טְמעֶנ ,טְנאָזעֶג רעֶלְדְנעֶהְנעֶּביֹוט
 ןּופ זיֹוה ַא ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ זיֹוה סאָד טיִנ טְּכאַמ ,קעוֶוַא

 17 זַא ,טְנאָמְרעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת עֶנייַז דְנּוא :לעֶדְנאַה
 ְךיִמ טאָה זיֹוה ןייֵד ןּופ הָאְנִק איִד ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶּטְׁש םִע
 18 ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איֵד :טְרְהעֶצְרעֶפ
 ,םִנּוא אּוד טְזייוֵז ןעֶכייֵצ ַא ראַפ סאָָו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 19 דָנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי ?ןעֶכאַז עֶזיִד טְסּוהְט אּוד זַא
 דְנּוא ,לעֶּפְמעֶמ םעֶזיִד טְרעֶטְׁשּוצ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 20 ןעֶּבאָה יֹוזַא :ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא םֶהיֵא ָּךיִא לעוֶו געט אייֵרְד ןיִא
 רעֶזיִד זיִא רֶהאָו גיִצְריִפ דְנֹוא םֶקעֶז ןיִא ,טְנאָזעֶג ןעֶדּוי איד
 ןיִא םֶהיֵא אּוד טְסעֶו דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טעיֹוּבעֶג לעֶּפְמעֶמ
 21 ןעֶנעוֶו טעֶרעֶנ טאָה רֶע רעֶּבָא ?ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא געֶט אייֵרְד
 99 םעֶד ןּופ זיִא רֶע ןעֶו םּורְד :ּבייֵל ןייַז ןּופ לעֶּפְמעֶמ םעֶד
 טְקְנעֶדעֶנ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵּז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא טיֹומ
 ןיִא טְּביּולְגעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;םעֶרעֶג סאָד טאָה רֶע זַא
 אייז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי סאָו טְראוָו םעֶד ןיִא דְנּוא טָפיֵרְׁש רעֶד
 :טְבאָזעֶג
 23 ףיֹוא חַסֶּפ םַא םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא

 ןעֶו ,ןעֶמאָנ ןייַז ןָא טְּביֹולְגעֶג עֶליִּפ ןעֶּבאָה בֹוט םֹוי םעֶד
 :ןּוהָמעֶג טאָה רֶע סאוָו רעֶדְנּואוְו עֶנייֵז ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 94 רֶע לייוַו ,טֶעיֹורְטְרעֶפ טיִנ אייֵז ּוצ ָּךיִז טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא
 98 זַא טְָפְראַדעֶּב טיִנ טאָה רֶע דְנּוא :טְנעֶקעֶג עֶלַא-טאָה
 טאָה רֶע ןיִראָו ,ןעֶׁשְנעֶמ ףיֹוא ןעֶּבעֶג םיִנְגייֵצ לאָז רעֶציִמיִא
 :שְנעֶמ םעֶד ןיִא זיִא סאו טְסּואוְועֶנ

 ב לעטיפאק
 1 -עֶנ טאָה סאָו ,םיִׁשֹּורְּפ איִד ןּופ ןַאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 2 -עֶב זיִא רעֶזיִד :ןעֶדוי איִד ןּופ ןֹוצְק ַא ,םֹומיִדֹוקיִנ ןעֶסייֵה
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םאָה דָנּוא ,טְכאַנ אייֵּב ַעּוׁשִי ּוצ ןעֶמּוק
 ַא איו םאָנ ןּופ ןעֶמּוקעֶג טְסיִּב אּוד זַא ןעֶסיוִו ריִמ ,יִּבִר
 סאוָו רעֶדְנּואוו איִד ןּוהְט טיִנ ןאק רעֶנייֵק ןיִראָו ,רעֶרְהעֶל
 3 -עֶנ טאָה עּוׁשָי :םֶהיֵא םיִמ זיִא טאָנ רעֶסיֹוא טְסּוהְט אּוד

 גאָז תֶמֶאְּב ,תֶמֵאְּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶע
 לאָמַא רעֶדיִו טְרעֶו ׁשְנעֶמ ַא ןעֶד אייז םִע ,ריִד ָךיִא
 :טאָג ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םאָד ןעֶהעֶז טיִנ רֶע ןאָק ,ןעֶריֹוּבעֶנ
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 ןאַמ ַא ןאק ֹוזַא איו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹומיִדּוקיִנ

 עֶטייוֵוְצ םאָד רֶע ןאָק ?טְלַא זיִא רֶע ןעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶריֹוּבעֶג
 ןעֶריֹוּבעֶג דְנּוא ,ּבייֵל םִרעֶטּומ ןייַז ןיִא ןעֶמּוקְנייֵרַא לאָמ

 ְךיִא נאָז תֶמֶאָּב ,תֶמֶאָּב ,טְרעֶפְסְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי ?ןעֶרעוֶו
 רעֶסאוַו ןּופ ןעֶריֹוּבעֶג טְרעוֶו ׁשְנעֶמ ַא ןעֶד אייֵז םִע ,ריִד

 -עֶק םיִא ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ רֶע ןאָק ,טְסייֵג םעֶד ןּופ דְנּוא
 ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא סאוָו סאָד :טאָג ןּופ ְּךייֵרְגיִנ
 טְסייֵג םעֶד ןּופ ןעֶריֹוּבעֶג זיִא סאוָו סאָד דְנּוא ,שייֵלְפ זיִא

 -עֶג ריִד ּבאָה ְּךיִא זַא טיִנ ְּךיִד רעֶדְנּואוָוְרעֶפ :טְסייֵג זיִא
 רעֶד :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹוּבעֶג לאָמַא רעֶדיוִו טְסּומ רֶהיֵא ,םְגאָז
 ,לֹוק ןייַז טְסְרעֶה אּוד דְנּוא ,ליװ רֶע ּואְו טְזאָלְּב דְניוו
 ּואֹוְו דְנּוא ,טְמּוק רֶע ןעֶנאַו ןּופ טיִנ טְסייֵו אּוד רעֶּבָא
 ןעֶריֹוּבעֶג זיִא סאו רעֶכיִלְטיִא זיִא יֹוזַא ;טְהעֶנ רֶע ןיִהַא
 טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה םֹומיִדֹוקיִנ :טְסייֵג םעֶד ןּופ
 טאָה ַעּוׁשִי ?ןייַז סאָד ןאק יֹוזַא איו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 רעֶד אוד טְסיִּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 :ןעֶכאַז עֶזיִד טיִנ טְסייוֵו דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶרְהעֶל

 ריִמ סאָו ןעֶדעֶו ריִמ זַא ,ריִד ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב ,תָמֵאָּב
 דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאָװ ןעֶנייֵצעֶּב דְנּוא ,ןעֶסיוו
 ּוַצ ּבאָה ְךיִא ןעוֶו :םיִנְנייֵצ רעֶזְנּוא ןָא טיִנ טְמעֶנ רֶהיֵא
 איו ,טיִנ טְּביֹולְג רֶהיֵא דְנּוא טְנאָזעֶג ןעֶכאַז עֶׁשיִדְרֶע ְּךייֵא
 עֶׁשיִלְמיִה ְּךייַא גאָז ְּךיִא ןעוֶו ,ןעֶּביֹולְג רֶהיֵא םעֶו יֹוזַא
 םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא טיִנ זיִא רעֶנייֵק דְנּוא ?ןעֶכאַז
 ןּופ ןעֶמּוקעֶנְפּורַא זיִא סאָו רעֶד טְרֶעייֵנ ,ןייַרַא לעֶמיִה
 דְנּוא :לעֶמיִה םיִא זיִא סאוָו םָדָא-ְןֶּב רעֶד ,לעֶמיִה םעֶד

 ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא גְנאַלְׁש איִד ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא טאָה הֶׁשֹמ איוו
 -יֵלָטיִא זַא :ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא םָדָא ןֶּב רעֶד םּומ יֹוזַא
 עֶניִּבְע םאָד ןעֶּבאָה לאָז םֶהיֵא ןָא טְּביֹולְג סאו רעֶכ
 . :ןעֶּבעֶל

 טאָה רֶע סאָד ,טְּביִלעֶג יֹוזַא טְלעוֶו איִד טאָה טאָנ ןיִראָו

 סאָו רעֶכיִלְטיִא זַא ,ןְהּוז ןעֶנעֶריֹוּבעֶגְנייֵא ןייַז ןעֶּבעֶגעֶג
 ,טרֶעייֵנ ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ לאָז םֶהיֵא ןָא טְּביֹולְג
 טיִנ טאָה טאָנ ןיִראָז :ןעֶּבעֶל עֶניִּבֶע םאֶד ןעֶּבאָה לאָז
 איד לאָז רֶע זַא ןייֵרַא טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןְהּוז ןייַז טְקיִׁשעֶג
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 ָךְרּוד לאָז טְלעוֶו איִד זַא טְרֶעייֵנ ;ןעֶגיִדְלּושְרעֶפ טְלעוֶו
 זיִא םֶהיֵא ןָא טְּביֹולְג םאָו רעֶד :ןעֶרעֶו טעֶטעֶרעֶג םֶהיֵא
 -ךעֶפ ןיֹוׁש זיִא טיִנ טְּביֹולְג םאָו רעֶד ;טְניִדְלּוׁשְרעֶפ טיִנ
 ןעֶמאָנ םעֶד ןָא טְּביֹולְגעֶג טיִנ טאָה רֶע לייוו ,טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ
 זיִא םאָד דְנּוא :טאָג ןּופ ןְהּוז ןעֶנעֶריֹוּבעֶגְנייִא םעֶד ןּופ

 -עֶגְנייֵרַא טְלעֶו איִד ןיִא זיִא טְכיֵל םאֶד זַא ,טָּפְׁשִמ סאָד
 -ְךעֶטְסְניִפ איִד טְּביִלעֶג ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ איִד דְנּוא ,ןעֶמּוק
 ןעֶנעֶז םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵז ןיִראָו ,טְכיֵל םאָד איו רֶהעֶמ םיִנ
 םעֶזייֵּב טּוהְט סאָו רעֶכיֵלְטיִא ןיִראוָו :ןעֶזעוֶועֶג טְבעֶלְׁש
 יֵדָּכ .טְכיֵל םּוצ טיִנ טְמּוק דְנּוא ,טְכיֵל םאָד רֶנייֵפ טאָה
 רעֶד רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶּב טיִנ ןעֶלאָז םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז
 עֶנייַז זַא ,טְכיֵל םּוצ טְמּוק טייֵהְרְהאָו איִד טּוהְט סאו

 טאָג ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז זַא ,ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶלאָז םיִׂשעַמ
 :ןּוהְמעֶנ
 םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז דְנּוא עּוׁשִי זיִא םעֶדְכאָנ
 -ָםיֹוא אייז טיִמ ְּךיִז רֶע טאָה טְראָד דְנּוא ,הָדּוהְי ןּופ דְנאַל
 ְךיֹוא טאָה ןָנָהֹוי דְנּוא :טְלֵבֹוטעֶג טאָה דְנּוא .,ןעֶמְלאַהעֶב
 טְראָד זיִא םִע ןיִראָָו ,םֹולָׁש ּוצ טְנעֶהאָנ ןֹוניֵע ןיִא טֵלַבֹוטעֶב

 טְלֵבֹוטעֶג ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ דְנּוא ,רעֶסאַַו ליפ ןעֶזעוֶועֶג
 םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ְּךאָנ זיִא ןָנָחֹוי ןיִראָו :ןעֶראועֶג
 :ןעֶפְראוָועֶגְנייַרַא םִיַנְגְנעֶפעֶב

 ןָנָחֹוי ןּופ םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶׁשיוִוְצ גירק ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 -עֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :גְנּוגיִנייֵר איֵד ןעֶנעֶו ןעֶדּוי דְנּוא
 רעֶד ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ןֶנָחֹוי ּוצ ןעֶמּוק
 ןֵדְרִי טייֵז עֶרעֶדְנַא איִד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ריִד טיִמ זיִא םאוָו
 דְנּוא ,טְלֵבֹוט רֶע העָז ,טְגייֵצעֶּב טְסאָה אּוד ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא
 -עֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ןֶנָחֹוי :םֶהיֵא ּוצ ןעֶמּוק עֶלַא
 רעֶסיֹוא ,ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ ְּךאַז ןייק ןאָק ׁשְנעֶמ ַא ,טְגאָזעֶג
 ןייַלַא רֶהיִא :לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא טְרעֶיֶו םִע
 רעֶד טיִנ ןיִּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג ּבאָה ְךיִא זַא ,תּודֵע עֶנייֵמ טְנעֶז
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 29 טאָה סֶע רעוֶו :טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ראָפ ןיִּב ְּךיִא טְרֶעייֵנ ,ַחיִׁשָמ

 םעֶד ןּופ דְנייֵרְפ רעֶד רעֶּבָא ;ןָתָח רעֶד זיִא רעֶד ,הָלַּכ איד
 רֶהעֶז ְךיִז טייֵרְפ רעֶד ,םֶהיֵא טְרעֶה דְנּוא טְהעֶטְׁש םאו ,ןָתָח

 עֶנייֵמ עֶזיִד זיִא םּורְד ;ןָתָח םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ןעֶנעֶו
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 זּומ ְּךיִא רעֶּבָא ןעֶרעוֶו רעֶסעֶרְנ וּומ רֶע :טְליִפְרעֶד דייַרְּפ 0

 :ןעֶרעוֶו רעֶנייֵלְק
 רעֶד ;סעֶלַא רעֶּביִא זיִא ןעֶּביֹוא ןופ שּורַא טְמּוק סאוָו רעֶד 1

 טעֶר דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ּוצ טְרעֶהעֶג דֶרֶע רעֶד ןּופ זיִא םאוֶו
 רעֶּביִא זיִא לעֶמיִה םעֶד ןּופ טְמּוק סאוָו רעֶד ;דֶרֶע רעֶד ןּופ

 -עָּב סאָד טְרעֶהעֶג דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע סאָו :סעֶלַא 2
 רעֶד :םיִנְנייֵצ ןייַז ןָא טיִנ טְמעֶנ רעֶנייֵק דְנּוא רֶע טְנייֵצ 3

 זַא ןעֶּבעֶנעֶג הָמיִתַח עֶנייֵז טאָה םיִנְנייֵצ ןייַז ןָא טְמעֶנ םאוָו
 רעֶד ,טְקיִׁשעֶג טאָה טאָנ ןעֶמעוֶו ןיִראָו :תֶמֶא זיִא טאָג 4

 םעֶד טיִנ טְּביִג טאָג ןיִראָו ;טאָנ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טעֶר
 טאָה דְנּוא ,ןְהּוז םעֶד טְּביִל רעֶטאָפ רעֶד :סאָמ טיִמ טְסייֵג 5
 ןָא טְּביֹולְנ םאָו רעֶד :ןעֶּבעֶנעֶנ דְנאַה עֶנייֵז ןיִא סעֶלַא 6

 טְּביֹולְג םאוָו רעֶד רעֶּבָא ;ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע טאָה ןְהּוז םעֶד

 רעֶד טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבעֶל ןעֶהֶעֶז טיִנ טעוֶו ןְהּוו םעֶד ןָא טיִנ
 :םֶהיִא ףיֹוא טְּבייֵלְּב טאָנ ןּופ ןְראָצ

 ד לעטיפאק
 -אָה םיִׁשּורְּפ איִד זַא טְסּואוְועֶנ טאָה ראַה רעֶד ןעוֶו םּורָד 1

 םיִדיִמְלַּמ רֶהעֶמ טְלֵבֹוט דְנּוא טְכאַמ ַעּוׁשִי זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּב
 טְרֶעייֵנ ,טְלּבֹוטעֶג טיִנ טאָה ןייֵלַא ַעּושִי ׁשְטאָח :ןנָחֹוי איו 2
 זיִא דְנּוא ,הָדּוהְי טְזאָלְרעֶפ רֶע טאָה יֹוזַא :םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז 8
 -ֵבָרּוד טְזּומעֶנ טאָה רֶע דְנּוא :ליִלָנ ןייק ןעֶנְנאַגעֶג רעֶדיװ 4
 טאָטְׁש ַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג רֶע זיִא םּורְד :ןֹורְמֹׂש ְּךְרּוד ןעֶהעֶנ 5

 סאָו דְנאַל םעֶד ּוצ טְנעֶהאָנ ,רֵכּוס טְסייֵה סאוָו ןֹורְמֹׂש ןּופ
 זיִא טְראָד דנּוא :ףֶסֹוי ןְהּוז ןייז ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה בֹקֲעַי 6

 םּורְד זיִא ַעּוׁשִי רנּוא ;בֹקעַי ןּופ ןעֶנּורְּב רעֶד ןעֶזעוֶועֶג
 -רעֶדיִנַא יֹוזַא ָּךיִז טאָה דְנּוא ,געוֶו םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג דיִמ
 ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דְנּוא ;ןעֶנּורְּב םעֶד אייָּב טְצעֶזעֶג

 ןּופ ןעֶמּוקעֶג זיִא איֹורְפ ַא דְנּוא :הָעָׁש רעֶטְסְקעֶז רעֶד 7

 ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשַי ;ןעֶפעֶׁש ּוצ רעֶסאַו ןֹורְמֹׂש
 -קעוֶוַא ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןיִראָו :ןעֶקְניִרְט ּוצ ריִמ ּביִנ 8

 :ןעֶסֶע ּוצ ןעֶפיֹוק ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,טאָטְׁש איִד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶג
 יֹוזַא אי ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןֹורְמִׁש ןּופ איֹורְפ איִד 9

 ַא טְסיִּב אּוד סאו ,ריִמ ןּופ ןעֶקְניִרְט ּוצ אוד טְסְנְנאַלְרעֶפ
 ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד ןיִראָו ? תיִנֹורְמִׁש ַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא יִדּוהְי
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 10 טאָה ַעּוׁשִי :םיִנֹורְמׂש איִד טיִמ טְפאַׁשְנייִמעֶג עֶנייֵק טיִנ
 טְסְלאָז אוד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ
 טְנאָז סאו זיִא םִע רעוֶו דְנּוא ,טאָנ ןּופ הָנָּתמ איִד ןעֶסיוִו
 -עֶנ םֶהיֵא אּוד טְסְלאָו יֹוזַא ,ןעֶקְניִרְט ּוצ ריִמ ּביִנ ריִד ּוצ
 :רעֶסאוַו סעֶניִדעֶּבעֶל ןעֶּבעֶנעֶג ריִד טְלאוָו רֶע דְנּוא ,ןעֶטעֶּב
 11 ןייק טיִנ ָּךאָד טְסאָה אּוד ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז
 אּוד טְסאָה ןעֶנאַו ןּופ ;ףיט זיִא ןעֶנּורְּב רעֶד דְנּוא ,רעֶמייֵא
 19 איו רעֶסעֶרְנ אּוד טְסיִּב ?רעֶסאו עֶניִדעֶּבעֶל םאָד ןעֶד
 -עֶנ ןעֶנּורְּב סאָד םֶנּוא טאָה סאוָו ,בֹקֲעַי רעֶטאָפ רעֶזְנּוא
 רעֶדְניִק עֶנייֵז דְנּוא ,ןעֶקְנּורְמעֶנ ןּופְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּבעֶנ
 13 ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי ?תֹומֵהְּב עֶנייֵז דְנּוא
 רעֶסאו ןעֶזיִד ןּופ טְקְניִרְט סאָו רעֶכיִלְטיִא ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא
 14 דָניִרְט טעוֶו סֶע רעוֶו רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו גיִטְׁשְרּוד רעֶדיוִו טעוֶו
 רעֶד ,ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לעֶזְז ְּךיִא סאוָו רעֶסאוַו םעֶד ןוֿפ ןעק
 רעֶסאַוַו סאָד טְרֶעייֵנ ,ןייַז גיִטְׁשְרּוד טיִנ ניִּבֲע ףיֹוא טעווֶו

 ַא ןעֶרעוֶו םֶהיֵא ןיִא טעֶו ,ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא לעוֶו ָּךיִא סאָו
 :ןעֶּבעֶל ןעֶניִּבַע םּוצ טְלעוֶוְק סאָו רעֶסאַו ןּופ ןעֶנּורְּב
 15 םעֶזיִד ריִמ ּביִנ ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איֹורְפ איִד
 טיִנ לאָז דֶנּוא ;ןייַז גיִטְשְרּוד טיִנ לאָז ְּךיִא יֵדְּכ ,רעֶסאַוַו
 16 העָנ טְגאָזעֶנ רֶהיֵא ּוצ םאָה רֶע :ןעֶּפעֶׁש ּוצ ןעֶמּוק רעֶהַא
 17 -טֶנֶעָנ טאָה איֹורְפ איִד :רעֶהַא םּוק דְנּוא ,ןאַמ ןייַד ףּור
 טאָה ַעּושַי ;ןאַמ ןייק טיִנ ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפ
 טיָנ ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טְכעֶר טְסאָה אּוד ,טְגאָזעֶנ רֶהיֵא ּוצ
 18 דִנּוא ,רעֶנעֶמ ףֶניִפ טאַהעֶג טְסאָה אּוד ןיִראוָו :ןאַמ ןייק
 טְסאָה סאָד ,ןאַמ ןייֵד טיִנ זיִא דְנּוצַא טְסאָה אּוד סאוָו םעֶד
 19 טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איֹורְפ איִד :טְנאָזעֶג רֶהאָו אּוד
 90 רעֶטעֶפ עֶרעֶזְנּוא :איִבָנ ַא טֶסיִּב אּוד זַא העָז ְָּךיִא ,ראַה
 זַא ,טְגאָז רֶהיֵא דְנּוא ;ןעֶטעֶּבעֶג גְראַּב ןעֶזיִד ףיֹוא ןעֶּבאָה
 21 ַעּוׁשִי :ןעֶטעֶּב זּומ ןעֶמ ּואוְו טְרָא רעֶד זיִא םִיַלָׁשּורְי ןיִא

 ַא טְמּוק סֶע זַא ריִמ ּביֹולְנ איֹורְפ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה
 ןעֶזיִד ףיֹוא רעֶטאָפ םּוצ ןעֶטעֶּב טיִנ טעוֶו רֶהיִא ןעוֶו ,הֵעָׁש
 2 םאִ טעֶטעֶּב רֶהיֵא :םִיַלָׁשּורְו ןיִא טיִנ ָּךיֹוא דְנּוא גְראַּב
 איד ןיִראָז ;ןעֶסיוז ריִמ סאָז ןעֶטעֶּב ריִמ ,טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא
 28 ,הָעֶׁש ַא טְמּוק םִע רעֶּבָא :ןעֶרּוי איִד ןּופ זיִא הָעּוׁשִי
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 ןעֶמעֶּב ןעֶלעוֶו רעֶמעֶּבְנָא עֶרְהאוָו איִד ןעוֶו ,זיא דְנּוצַא דְנּוא
 רעֶד ןיִראָו ;טייֵהְרְהאָו ןיִא דְנּוא טְסייֵג םיִא רעֶטאָפ םּוצ
 איד דְנּוא ;טְסייֵג זיִא טאָנ :רעֶטעֶּבְנָא עֶכְלעֶזַא טְכּוז רעֶטאָפ
 טְסיִיֵג םיִא ןעֶטעֶּבְנָא םֶהיֵא ןעֶזּומ ,ןָא םֶהיֵא ןעֶטעֶּב סאוָו
 ,טְגאָזעֶג םֶהיִא וצ טאָה איֹורְפ איִד :טייֵהְרְהאָו ןיִא דִנּוא
 ןעוֶו ;םּוטְסיִרְק טְסייֵה סאו ,טְמּוק ַחיִׁשָמ רעֶד זַא סייוו ָּךיִא
 טאָה ַעּוׁשִי :ןעֶנאָז סעֶלַא םֶנּוא רֶע טעוֶו ןעֶמּוק טעוֶו רֶע
 טיִמ דעֶר סאָו עֶּבְלעֶזְרעֶד ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ
 :הוה

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןעֶנעֶז ְּךאָנְרעֶד דְנּוא
 ;טעֶרעֶג איֹורְפַא טיִמ טאָה רֶע זַא טְרעֶדְנּואוָועֶג ְּךיִז
 רעֶדָא ,אּוד טְסְכּוז םאִו ,טְגאָזעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק רעֶּבָא
 רֶהיֵא איֹורְפ איִד טאָה ןאַד ?רֶהיֵא טיִמ אּוד טְסְדעֶר סאוָו
 ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,טְזאָלעֶגְרעֶּביִא גיִרְקְרעֶמאוַו
 טְמּוק :טְנאָזעֶג ןעֶׁשְנעֶמ איִד ּוצ טאָה דְנּוא ,טאָטְׁש איִד
 ּבאָה ְּךיִא סאוָו םעֶלַא טְנאָזעֶג ריִמ טאָה םאִו ןאַמ ַא טְהעֶז

 רעֶד סיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ?ֵחיִשָמ רעֶד טיִנ רֶע זיִא ;ןּוהְמעֶג ;

 :ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא טאַטְש

 ,ןעֶּטעֶּבעֶג םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶׁשיוִוְצ רעֶד ןיִא
 ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא :םִע ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא

 רֶהיֵא סאָו .ןעֶסֶע ּוצ וייַּפְׁש ּבאָה ְּךיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז
 -עֶנ ְּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶּבאָה םּורְד :טיִנ טְסייוֵו ;

 ?ןעֶסֶע ּוצ טְכאַרְּבעֶג סעֶּמִע רעֶצעֶמיִא םֶהיֵא טאָה ,טְגאָז
 לאָז ְּךיִא זַא זיִא זייֵּפְׁש עֶנייֵמ ,טְגאָזעֶב אייֵז וצ טאָה ַעּוׁשִי
 דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה סאוָו םעֶד ןּופ ןעֶליִו םעֶד ןּוהְט

 רֶהיֵא טְגאָז :ןעֶּכאַמ ןעֶמאָקְלאָפ קְרעוֶו ןייַז לאָז ָּךיִא זַא
 טעוֶז ְּךַאָנְרעֶד דְנּוא ,םיִׁשָדֵח רֶעיִפ ָּךאָנ ןעֶנעֶז םִע זַא טיִנ
 ףיֹוא טְּבעֶה ;ְּךייַא נאָז ְּךיִא ,העָז ?ןעֶמּוק םייֵצְטיִנְׁש איִד

 ןעֶנעֶז אייֵז זַא ,רעֶדְלעֶפ איִד ןָא טְקּוק דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶרֶעייֵא
 טעֶדייַנְׁש סאָו רעֶד דְנּוא :טייֵצְטיִנְׁש איִד ראַפ סייוו ןיֹוש
 ,ןעֶּבעֶל ןעֶניִּבֶע םּוצ טְכּורְפ טְלעֶמאַז דְנּוא ,ןיֹול טְמּוקאַּב
 -ּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז טְדייֵנְׁש סאוָו רעֶד דְנּוא טְעייֵז סאוָו רעֶד זַא
 ,רֶהאָו טְראָו סאָד זיִא םעֶד ןיִא ןיִראוָו :ןְעייֵרְפ ןעֶמאַז
 רעֶד זיִא רעֶרעֶדְנַא ַא דְנּוא טֶעייֵז סאוָו רעֶד זיִא רעֶנייֵא זַא



 ד ןנחוי
 ןיִא ןעֶרייֵנְׁש ּוצ טְקיִׁשעֶג ְָּךייַא ּבאָה ָּךיִא :טעֶדייֵנְׁש םאוו
 -עֶנ ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא ;טייֵּבְרַאעֶנ טיִנ טאָה רֶהיֵא סאוָו םעֶד
 -עֶנְנייַא טייֵּבְרַא עֶרֶעייֵז ןיִא טְנעֶד רֶהיֵא רֶנּוא ,טייֵּבְרַא

 :ןעֶטעֶרְט
 ןעֶּבאָה ,טאָטְש רעֶזיִד סיֹוא םיִנֹורְמש איִד ןּופ עֶליִפ דְנּוא
 ,איֹורְפ רעֶד ןּופ טְראָו םעֶד ָּךֶרּוד ,טְּביֹולְגעֶנ םֶהיֵא ןָא

 טְגאָזעֶג םעֶלַא ריִמ טאָה רֶע זַא ,טְגייֵצעֶּב טאָה איִז םאָו
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 40 ןעֶנעֶז םיִנֹורְמֹׂש איִד ןעוֶו םּורָד :ןּוָהְטעֶנ ּבאָה ָּךיִא סאו
 לאָז רֶע זַא ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶנ םֶהיֵא ּוצ
 / אייווְצ ןעֶּביִלְּבעֶנ טְראָד זיִא רֶע דְנּוא ;ןעֶּבייֵלְּב אייֵז אייֵּב
 41 ןעֶנייֵא ןייַז ָּךְרּוד טְּביֹולְנעֶנ ןעֶּבאָה רֶהעֶמ ליִפ דְנּוא :נעֶט
 ריִמ ,טְנאָזעֶג איֹורְפ רעֶד ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְראָו
 ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ;עֶדעֶר עֶנייֵד ָּךְרּוד רֶהעֶמ טיִנ ןעֶּביֹולְנ

 ,ַחיִׁשָמ רעֶד תָמֲאָּב זיִא רֶע זַא ןעֶסיוִו דֵנּוא ,טְרעֶהעֶג םֶהיֵא
 :טְלעוֶו רעֶד ןּופ רעֶזעֶלְרעֶד רעֶד
 -קעוֶוַא ןעֶמְראָד ןּופ רֶע זיִא געֶט אייוַוַצ איִד ְּךאָנ דְנּוא

 ,טְגייֵצעֶּב טאָה טְסּבְלעֶז ַעּוׁשֵי ןיִראָו :ליִלָג ןייק ןעֶנְנאַגעֶג
 :דְנאַל ןעֶנייֵא ןייַז ןיִֵא רֹובָּכ ןייק ָטיִנ טאָה איִבָנ ַא זַא

 איִד םֶהיִא ןעֶּבאָה ,ליִלָנ ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו םּורד
 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ,ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ליִלָנ ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ
 םֹוי םעֶד ףיֹוא םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע םאִו סעֶלַא
 ;בֹוט םֹוי םּוצ ןעֶמּוקעֶנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ;בֹוט
 רֶע ּואוְו ,ליִלָנ ןיֵא הָנָק ןייק ןעֶמּוקעֶג רעֶדיוִז םּורְד זיִא רֶע
 ןַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ,ןייוֵו טְכאַמעֶג רעֶסאַוַו סאָד טאָה

 -רַּפִּכ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג קְנאַרְק זיִא ןְהּוז ןייַז סאָו ןאַּמְלעֶדֶע
 ןּופ ןעֶמּוקעֶב זיִא ַעּוׁשִי זַא טְרעֶהעֶג טאָה רֶע ןעוֶו :םּוחַנ

 טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע זיִא ,ליֵלָנ ןייֵק הָדּוהְי
 ןייַז לאָז דְנּוא ןעֶמּוקְּפּורַא לאָז רֶע זַא ןעֶמעֶּבעֶנ םֶהיֵא
 :טיֹוט םּוצ טְנעֶהאָנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָו ;ןעֶלייֵה ןֶהּוז
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 יז נב

 48 טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םּורְד טאָה ַעּוׁשְי

 -יֹולְג טיִנ רֶהיֵא טְליוװ ןעֶכייֵצ דְנּוא רעֶדְנּואְו עֶנייֵק ןעֶהעֶז
 םּוק ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןאַמְלעֶדֶע רעֶד :ןעֶּב
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי :טְּבְראַטְׁש דְניִק ןייֵמ רעֶדייֵא
 טְּביֹולְנעֶג טאָה ןאַמ רעֶד דְנּוא ;טְּבעֶל ןְהּוז ןייֵד ,םייֵהַא העָנ
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 ה ד ןנחוי 40
 זיִא דְנּוא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי סאָו טְראָו סאָד

 ןעֶגְנאַגעֶגְסּורַא זיִא רֶע איִװ דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶג םייֵהַא 1
 דֶנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶקְּטְנַא טְכעֶנְק עֶנייֵז םֶהיֵא ןעֶנעֶד

 אייֵז םּורְד טאָה רֶע :טְּבעֶל דְניִק ןייֵד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה 2
 ּוצ רעֶסעֶּב ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה רֶע ןעוֶו הָעִׁש איד טְגעֶרְפעֶג

 ןְעמְכעֶנ ,טְגאָועֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶרעוֶו
 :טְזאָלְרעֶפ רעֶּביִפ םאָד םֶהיֵא טאָה הֶעָׁש רעֶטעֶּביִז רעֶד ןיִא

 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע זַא טְסּואוְועֶג רעֶטאָפ רעֶד טאָה יֹוזַא 8
 ןייַד טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשֵי ןעוֶו ,הָעָׁש רעֶּבְלעֶז רעֶד
 סעֶצְנאַג ןייַז דְנֹוא ,טְּביֹולְנעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ;טְּבעֶל ןְהּוז

 סאו רעֶדְנּואוְו עֶטייוֵוְצ סאָד רעֶדיוִו זיִא סאָד :דְניִזעֶגְזיֹוד 4
 ןייק הָדּוהְו ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןיִא רֶע ןעוֶו ,ןּוהְמעֶג טאָה ַעּושִי
 :ליִלְג

 ה לעטיפאק
 דְנּוא ,ןעֶדּוי איִד ןּופ בֹוט םֹוי ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םעֶדְכאָנ 1
 ןיִא זיִא סֶע דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא ַעּוׁשִי 2

 ןעֶפּורעֶג זיִא סאוָו ;ְּךייֵט ַא רֶעיֹוטְפאָׁש םעֶד אייֵּב םִיַלָׁשּורְי

 :ןעֶלְלאַה ףֶניִפ טאָה סאוָו ,אָדְמַח"-תיֵּב ׁשיִאעֶרְּבעֶה ףיֹוא
 -ְנעֶקְניִה ,עֶדְניִלְּב ,עַקְנאַרְק ּךֵס ַא ןעֶנעֶלעֶג ןעֶנעֶז עֶזיִד ןיִא 8

 רעֶסאַוַו סאָד זַא טְראוַועֶג ןעֶּבאָה סאו ,עֶטְראַדְרעֶפ ,עֶניִד
 ןיִא ןעֶטייֵצ ּוצ זיִא ְּךָאְלַמ ַא ןיִראָו :ןעֶנעוֶועֶּב ָּךיִז לאָז 4

 -עֶּב רעֶסאוַו סאָד טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא ָּךייֵט םעֶד
 ןעֶגְנאַגעֶגְנייִרַא ןעֶמְׁשְרֶע םּוצ זיִא סֶע רעוֶו םּורְד ;ןעֶניֹואוְו
 דְנּוועֶג זיִא רעֶד ,רעֶסאַוַו םעֶד ןּופ גְנּונעוֶועֶּב רעֶד ְּךאָנ
 :טאַהעֶג טאָה רֶע טייֵהְקְנאַרְק ַא ראַפ סאָו ןּופ ןעֶראוָועֶג
 טֶּכַא זיִא סאָו ןאַמ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְראָד דְנּוא

 טאָה ַעּוׁשִי איד :ןעֶועוֶועֶג קְנאַרְק רֶהאָי ניִסייֵרְד דְנּוא 6
 זיִא רֶע זַא טְסּואְועֶג טאָה דִנּוא ,ןעֶניִל ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא
 טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה ,ןעֶנעֶלעֶנג יֹוזַא גְנאַל ןיֹוׁש

 םֶהיֵא טאָה רעֶקְנאַרְק רעֶד ?ןעֶרעֶוֶו טְלייֵהעֶג אּוד טְסְליוִו 7
 לאָז רֶע זַא ,שְנעֶמ ןייק טיִנ ּבאָה ְּךיִא ראַה .טְרעֶפְטְנֶעעֶג

 ְךיִז טְנעוֶועֶּב רעֶסאַו סאָד ןעוֶו ןעֶזאָלְניירַא ּךייֵט םעֶד ןיִאָּדיִמ
 ;ןייַרַא ריִמ ראַפ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא טְהעֶג ,םּוק ְךיִא לייוו דְנּוא

 טעֶּב ןייֵד םעֶנ ,ףיֹוא העָטְׁש ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי 8
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 9 טְלייֵהעֶנ ןאַמ רעֶד זיִא ָּךייֵלְנ דְנּוא :םּורַא העָנ דֵנּוא
 -מּורַא זיִא דְנּוא ,טעֶּב ןייַז ןעֶמּונעֶנ טאָה דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 1 :ןעֶנְנאַגעֶג
 10 ןעֶּבאָה יֹוזַא ;גאָמ םעֶנעֶי ןיִא תָּבַש ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע דְנּוא
 ,ןעֶראָועֶג טְלייֵהעֶג זיִא סאוָו םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶדּוי איִד
 טְסְלאָז אּוד זַא טְּביֹולְרעֶד טיִנ זיִא םִע דְנּוא ,תָּבַׁש זיִא םִע
 1} רעֶד טְרעֶפְטְנֶעעֶנ אייֵז טאָה רָע דְנּוא :טעֶּב ןייד ןעֶגאָרְט
 םעֶנ ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רעֶד ,טְלייֵהעֶג ְּךיִמ טאָה סאוָו
 12 .טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז :םּורַא העֶנ דְנּוא טעֶּב ןייֵד
 ןייד םעֶנ ,טְגאָזעֶג ריִד ּוצ טאָה םאָו ןאַמ רעֶד זיִא רעוֶו
 13 -עֶנ טְלייֵהעֶג זיִא סאו רעֶד דְנּוא ?םּורַא העָנ דְנּוא טעֶּב
 זיִא ַעּוׁשֵי ןיִראָו ;זיִא רֶע רעדֶז טְסּואוְועֶנ טיִנ טאָה ןעֶראָו
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טייֵל ליִּפ ןעֶנעֶז םֶע לייוו ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 14 םעֶד ןיִא ןעֶנּופעֶג ַעּוׁשִי םֶהיֵא טאָה ייָּדאָנְרעֶד :טְרָא םעֶד
 טְסיִּב אּוד העְז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ׁשָדְקִמַה תיֵּב
 ריִד לאָז סֶע יִדְּכ ,רֶהעֶמ טיִנ גיִדְניִז ;ןעֶראוָועֶג טְליֵּיַהעֶג
 15 ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא ןאַמ רעֶד דְנּוא :ןעֶרעוֶו רעֶנְרֶע טיִנ
 םאָו ,ַעּוׁשי זיִא םִע זַא טְנאָזעֶג ןעֶדּוי איִד ּוצ טאָה דְנּוא
 16 ַעּוׁשֵי ןעֶדּוי איד ןעֶּבאָה םּורְד דְנּוא :טְלייֵהעֶנ םֶהֵיֵא טאָה
 17 רעֶּבָא :תָּבַׁש םַא ןּוהְטעֶנ םאָד טאָה רֶע לייוו ,טְנֶּלִאַפְרעֶפ
 ,דְנּוצַא זיִּב טְקְרעוֶו רעֶטאָפ ןייֵמ ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ אייֵז טאָה רֶע
 18 =עֶנ רֶהעֶמ ְּךאָנ ןעֶדּוי איד ןעֶּבאָה םּורָד :קְרעוֶו ָּךיִא דֶנַּא
 ללַחְמ ןייֵלַא טיִנ טאָה רֶע לייוו ,ןעֶנעֶגְרַה ּוצ םֶהיֵא טְכּוז
 זיִא טאָג זַא ,טְנאָזעֶג ְךיֹוא טאָה טְרֶעייֵנ ,ןעֶועוֶועֶג תֶּבַׁש
 ּוצ טְכאַמעֶנ ְּךייֵלְג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,רעֶטאָפ רעֶנעֶנייֵא .ןייַז
 :אָג
 19 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא .,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ ַעּוׁשִי טאָה םּורְד
 ןּוהְמ טיִנְראָנ ןאָק ןְהּוז רעֶד ;ָךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמאָּב ,תֶמֶאָּב
 רעֶטאָפ םעֶד טְהעֶז רֶע סאָָו סאָד ץּוח ,טְסּבְלעֶז .ְּךיִז ןּופ
 ְךיֹוא םּוהְט עֶזיִד ,טּוהְט רֶע סאו ןעֶּכאַז איִד ןיִראָו ;ןּוהְט
 20 דְנּוא ,ןְהּוז םעֶד טֶּביִל רעֶטאָפ רעֶד ןיִראָו :ןְהּוז רעֶד
 םֶהיֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,טּוהְט רֶע סאו סעֶלַא םֶהיֵא טְזייוֵו
 ְךייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ןעֶזייוֵו עֶזיִד איו עֶקְרעוֶו עֶרעֶסעֶרְנ
 21 איִד ףיֹוא טקעוֶו רעֶטאָפ רעֶד איו יֹוזַא ןיִראוָו :ןְרעֶדְנּואוְו
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 ךיֹוא ןְהּוז רעֶד טְכאַמ יֹוזַא ,ןעֶּבעֶל אייֵז טְכאַמ דְנּוא עֶטיֹוט

 טעֶטְכיִר רעֶטאָפ רעֶד ןיִראָו :ליִװ רֶע ןעֶמעוֶו ןעֶּבעֶל 2
 ןְהּוז םעֶד ּוצ טָּפְׁשִמ עֶצְנאַנ סאָד טאָה רֶע טְרֶעייֵנ ,םעֶנייֵק

 איװ יֹוזַא ,ןְהּוז םעֶד ןעֶרְהֶע ןעֶלאָז עֶלַא יֵדְּכ :ןעֶּבעֶנעֶג 8
 ,ןְהּוז םעֶד טיִנ טֶרְהֶע םִע רעוֶו ;רעֶטאָפ םעֶד ןעֶרְהֶע איִיַז
 :טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה םאָו רעֶטאָפ םעֶד טיִנ טֶרְהֶע רעֶד

 ,טְראָו ןייֵמ טְרעֶה סֶע ךעוֶו ;ְּךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֵאְּב ,תָמָאָּב 4
 טאָה רעֶד ,טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ טאָה סאו םֶהיֵא ןָא טְּביֹולְג דְנּוא
 ,טְביִרעֶג םּוצ ןעֶמּוק טיִנ טעוֶו רֶע דְנּוא ;ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע

 ,תֶמֶאָּב :ןעֶּבעֶל םּוצ טיֹוט ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִא זיִא טְרֶעויִנ 8

 זיִא דֵנּוא ,הָעָׁש ַא טְמּוק םִע זַא ,ְּךייַא ָּךיִא גאָז תֶמֶאְּב
 ןּופ לֹוק םאֶד ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו עֶטיֹוט איִד ןעזֶו ,רֶנּוצַא
 -עֶל ןעֶלעוֶו ןעֶרעֶה סאָָו איִד דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןְהּוז םעֶד

 ְךיִז ןיִא ןעֶּבעֶל טאָהייעֶטאָפ רעֶד איוז יֹוזַא ןיִראָָו :ןעֶּב 6
 לאָז רֶע זַא ןעֶּבעֶנעֶג ןְהּוז םּוצ ְּךיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא ,טְסּבְלעֶז

 ְךיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :טְסּבְלעֶז ךיִז ןיִא ןעֶּבעֶל ןעֶּבאָה 7
 זיִא רֶע לייוֵװ ,ןעֶטְלאַה טָּפְׁשִמ לאָז רֶע זַא ןעֶּבעֶנעֶג טְבאַמ

 ןיִראוָו ,םעֶד רעֶּביִא טיִנ ְּךייֵא טְרעֶדנּואוְועֶפ :םֶדָא ןֶּב רעֶד 8

 םירְבִק איִד ןיִא ןעֶנעֶז סאו עֶלַא ןעוֶו ,הָעָש ַא טְמּוק םִע
 ןעֶהעֶנְסיֹורַא ןעֶלעֶו דְנּוא :לֹוק ןייַז ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו 9

 ןּופ גְנּוהעֶטְׁשְפיֹוא ּוצ ןּוהְמעֶנ םעֶמּונ ןעֶּבאָה סאָו איִד
 ּוצ ןּוהְטעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש ןעֶּבאָה םאִוָו איִד דְנּוא ,ןעֶּבעֶל
 :טֶּפְׁשִמ ןּופ גְנּוהעֶטְשְפיֹוא

 רעֶה ְּךיִא איז יֹוזַא ;ןּוהְט טיִנְראָג ןייֵלַא ריִמ ןּופ ןאָק ְּךיִא 0
 ְךיִא ןיִראָו ,טְכעֶרעֶג ויִא טָּפְׁשִמ ןייֵמ דְנּוא ;ךיִא עֶטְכיִר
 סאוָו םעֶד ןּופ ןעֶליִו םעֶד טְרֶעייֵנ ןעֶליוִו ןייֵמ טיִנ ָךּוז

 ,טְסּבְלעֶז ריִמ ףיֹוא גייֵצעֶּב ְּךיִא ןעֶו :טְקיִׁשעֶג ָּךיִמ טאָה 1
 סאָו רעֶרעֶדְנַא ןייֵא זיִא סֶע :רֶהאָֹו טיִנ םיִנְנייֵצ ןייֵמ זיִא 2

 רֶע סאָו םיִנְנייֵצ סאָד סייוֵו ְךיִא דְנּוא ,ריִמ ףיֹוא טְנייֵצעֶּב
 ּוצ טְקיִׁשעֶג טאָה רֶהיֵא :רֶהאָו זיִא ריִמ ףיֹוא טְנייֵצעֶּב 8
 רעֶּבָא :טייֵהְרְהאָו רעֶד ּוצ טְנייֵצעֶּב טאָה רֶע דִנּוא ,ןָנָחֹוי 4

 סאָד רעֶּבָא ,שְנעֶמ ַא ןּופ םיִנְנייֵצ ןייק טיִנ םעֶנ יא

 -עֶנ ויִא רֶע :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ;ְּךיִא גאָז 5
 טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְנייֵׁש םאִו ּפְמאַלְנעֶרְּב איִד ןעֶזעוֶו
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 36 רעֶּבָא :טְכיל ןייַז ןָא ןֶעייֵרְפ טייֵצ ַא ראַפ טְלאָועֶג ךייַא
 ןּופ םיִנְגייֵצ םאֶד איִװ םיִנְנייֵצ םעֶרעֶסעֶרְנ ַא ּבאָה ָּךיִא
 ריִמ טאָה רעֶטאָפ רעֶד סאָו עֶקְרעוֶו איִד ןיִראָו ;ןֵנָחֹוי

 עֶקְרעוֶו עֶיִד ,ןעֶכאַמ ןעֶמאָקְלאָפ אייֵז לאָז ְּךיִא זַא ןעֶּבעֶגעֶג
 טאָה רעֶטאָפ רעֶד זַא ,ריִמ ףיֹוא ןעֶנייֵצעֶּב אּודְט ָּךיִא סאוָו
 37 טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ טאָה סאָָו רעֶטאָפ רעֶד דְנּוא :טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ
 לֹוק ןייַז טאָה רֶהיֵא ;טְנייֵצעֶּב ריִמ ףיֹוא טְסּבְלעֶז טאָה
 -עֶזעֶג טיִנ טְלאַטְׁשעֶג עֶנייֵז דְנּוא ,טְרעֶהעֶג טיִנ לאָמְנייֵק
 38 ,ןעֶניֹואוָו ְּךייִא ןיִא טְראָו ןייַז טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא :ןעֶה
 :טיִנ רֶהיֵא טְּביֹולְג םעֶד טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע ןעֶמעוֶו ןיִראוָו

 39 ןיִא זַא טְנייַמ רֶהיֵא ןיִראָז ,ןעֶטְפיִרְׁש איד טְׁשְראָפ רֶהיֵא
 סֶע ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא ;ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע רֶהיִא טאָה אייֵז
 40 ריִמ ּוצ טיִנ םֶליִװ רֶהיֵא דְנּוא :ריִמ ףיֹוא ןעֶנייֵצעֶּב סאוָו
 41 ןייק טיִנ םעֶנ ְּךיִא :ןעֶּבעֶל ןעֶּבאָה טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןעֶמּוק
 42 טיִנ טאָה רֶהיֵא זַא ְּךייִא ןעֶק ְּךיִא רעֶּבָא :ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רֹובָּכ

 4 ןייֵמ ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ּךיִא :ָךייֵא ןיִא טאָג ןּופ עֶּביִל איִד
 ןייַא ןעוֶו ;ןָא טיִנ ְּךיִמ טְמעֶנ רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶמאָנ םֶרעֶטאָפ
 טעוֶו םעֶד ,ןעֶמאָנ םעֶנעֶנייֵא ןייַז ןיִא ןעֶמּוק טעוֶו רעֶרעֶדְנַא
 44 טְמעֶנ םאָזו ןעֶּביֹולְג רֶהיֵא טְנעֶק יֹוזַא איז :ןעֶמעֶנְנָא רֶהיֵא
 דֹובָּכ םעֶד טיִנ טְכּוז דְנּוא ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ רעֶנייֵא דֹובָּכ
 45 ְךייֵא לעֶז ְּךיִא זַא טיִנ טְקְנעֶד ?ןייֵלַא טאָג ןּופ זיִא סאוָו
 סאָװ רעֶנייֵא זיִא םִע ;רעֶטאָפ םעֶד ראַפ ןעֶנאָלְקְרעֶפ

 עֶרֶעייֵא טְצעֶז רֶהיֵא םעֶד ףיֹוא ,הָׁשֹמ ;ָךייֵא טְגאָלְקְרעֶפ
 46 יֹוזַא ,טְּביֹולְנעֶג הָׁשֹמ ןָא טְלאוָו רֶהיֵא ןעוֶו ןיִראָו :בְנּונְּפאָה
 ןּופ טאָה רֶע ןיִראָו ; טְּביֹולְנעֶג ָּךיֹוא ריִמ ןָא רֶהיֵא טְלאוָו

 47 ,טְפיִרְׁש עֶנייֵז טינ טְּביֹולְג רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶּביִרְׁשעֶנ ריִמ
 ?רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ ןעֶּביֹולְנ רֶהיֵא טעֶו יֹוזַא איו

 ו לעטיפאק
 1 טייַז עֶרעֶדְנַא איִד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶנְקעוֶוַא ַעּוׁשֵי זיִא םעֶדְכאָנ
 2 דְנּוא :הָיְרַבְט ןּופ םַי סאָד זיִא סאָו :ליִלָנַה םַי םעֶד ןּופ
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,ןעֶנְנאַגעֶנְכאָנ םֶהיֵא ןעֶנעֶז טייֵל ליפ
 איד ּוצ ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאָו רעֶדְנּואְװ עֶנייֵז ןעֶהעֶזעֶנ
 3 ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא :ְראַּב םעֶד ףיֹוא זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא :עֶקְנאַרְק
 4 זיִא סֶע דָנּוא :םיִדיִמְלַּת עֶנייַז טיִמ ןעֶסעֶזעֶנ זיִא דְנּוא
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 ו ןנחוי
 ּבֹומ םֹוד רעֶד זִיִא סאו ,ַחֵמֶּפִה גַח םּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶהאָנ
 ןעֶניֹוא איִד טאָה ַעּוׁשִי ןעֶװ םּורְד :ןעֶדּי איִד ןּופ
 ןעֶנעֶז טייל ליִפ זַא ןעֶהעֶועֶג ְטאָה דְנּוא ,ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא
 ןּופ ,טְגאָזעֶג םֹופיִליִפ ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ?ןעֶסֶע ןעֶלאָז עֶויִד זַא ןעֶפיֹוק טיֹורְּב ריִמ ןעֶלאָז ןעֶנאוַו
 ןיִראוו ;ןעֶפּורְּפ ּוצ םֶהיֵא יִדְּכ טְגאָזעֶג רֶע טאָה סאָד דְנּוא
 טאָה םֹופיִליִפ :ןּוהֵמ טעֶו רֶע סאָװ טְסּואוְועֶנ טאָה רֶע
 טיִנ זיִא טיֹורְּב ןעֶדְלּוג טְרעֶדְנּוה אייווְצ ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא
 -יֵמְׁש .ַא רּונ לאָז אייז ןּופ רעֶכיִלְטיִא זַא ,אייֵז ראַפ גּונעֶג
 רעֶד ,םיִדָיִמְלַּת עֶנייֵז ןופ רעֶנייֵא ,יֵרדְנַא :ןעֶמעֶנ לעֶק
 אָד :טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ,םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש ןּופ רעֶדּורְּב
 דְנּוא טיֹורְּב עֶנעֶטְשְרעֶג ףֶניִפ טאָה סאו ,לעֶנְנּוי ַא ויִא
 :ליִפ יֹוזַא ראַפ סאָד זיִא סאָו רעֶּבֶא ;ְךעֶלְׁשיִפ אייוֵוְצ
 אייז זַא ןעֶׁשְנעֶמ איד טְסייֵה ,טְגאָזעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא
 ןעֶועוֶועֶג זאָרְג ליִפ זיִא אָד דְנּוא ;ןעֶצעֶזְרעֶדיִנַא ְךיִז ןעֶלאָז

 -ךעֶדיִנַא ןעֶׁשְנעֶמ איד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ;טְרֶא םעֶד ףיֹוא
 טאָה ַעּוׁשִי :לאָצ רעֶד ןיִא דְנעֶזיֹוט םֶניִפ ןעֶנעֶק טְצעֶועֶנ
 דְנּוא ,טְכאַמעֶג הָכָרְּב ַא טאָה דְנּוא ,טיֹורְּב םאֶד ןעֶמּונעֶב
 -עֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו איִד ּוצ טְלייֵהְטְרעֶּפ סֶע טאָה
 אייז ליִפ איז ָּךעֶלְׁשיִפ איִד ןּופ ְּךיֹוא יֹוזַא דְנּוא ,טְצעֶז

 -עֶנ טְגיִטעֶזעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טְלאוָועֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶמאַזּוצ טְמעֶנ ,טְנאָזעֶג םיִדיִמְלִמ עֶנייֵז ּוצ רֶע טאָה ,ןעֶראו
 טיִנְראָג לאָז םִע זַא ;ְךעֶלְקעֶרְּב עֶנעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא איד
 ,ןעֶמּונעֶגְנעֶמאַזוצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ

 ןּופ ְּךעֶלקעֶרְּב טיִמ ּבְרעֶק ףְלעוֶוְצ טְליִפעֶגְנָא ןעֶּבאָה דְנּוא
 ןעֶּבִיַלְּבעֶגְרעֶּגיִא זיִא סאָָו ,טיֹורְּב עֶנעֶטְׁשְרעֶנ ףֶניִּפ איד
 :ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןּופ גיִרְּביִא זיִא סאוָו םעֶד ןּופ
 רעֶדְנּואוו סאָד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעוֶו םּורְד
 זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןּוהְמעֶנ טאָה ַעּושַי םאו
 ;טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶמּוק לאָז סאו ,איִבָנ רעֶד סיוִועֶג
 ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו אייֵז זַא טְסּואְועֶג טאָה ַעּושֵי ןעוֶו ןיִראו
 ןעֶלאָז אייז זַא ,דְלאַוַועֶג טיִמ ןעֶמעֶנ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא

 ןיילַא .רעֶדיוִװ רֶע זיִא .יֹוזַא ,ןעֶכאַמ .ְּךֶלֶמ ַא .ְראַפ םֶהיֵא
 ;בְראַּב םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶנְקעֶוֶוַא
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 16 םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןעֶנעֶז ,דְנעֶבָא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע ןעוֶו דְנּוא
 17 ינייַרַא ףיִׁש ַא ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְפּורַא ַי םּוצ
 ןעֶראָפעֶגְרעֶּביִרַא םַי םעֶד רעֶּביִא ןעֶנעֶז דנּוא .,ןעֶגְנֲאַגעֶג
 דְנּוא ,רעֶטְסְניִּפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דִנּוא ;םּוחָנ רַפָּכ ןייק
 18 ְךיִז טאָה םַי סאָד דְנּוא :ןעֶמּוקעֶנ טיִנ אייֵז ּוצ זיִא ַעּוׁשִי
 :ןעֶזאָלְּבעֶג טאָה סאו דְניוו ןעֶסיֹורְג ַא ָּךְרּוד ,ןעֶּביֹוהעֶג
 -ְנאַוַוְצ דְנּוא ףְניִפ ןעֶנעֶק טְרעֶדּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 19 אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא :טייוֵו דְלעֶפ רעֶקַא גיִסייֵרְד רעֶדָא גיִצ
 ראוַו רֶע דְנּוא ,םַי םעֶד ףיֹוַא ןייֵגְמּורַא ַעּוׁשִי ןעֶהעֶזעֶג
 ;ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ףיִׁש םעֶד ּוצ טְנעֶהאָנ
 90 ְךייַא טְכְראַָפ ,םאָד ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 91 ףיִש םעֶד ןיִא טְלאָועֶג םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה איֹוּזַא :טיִנ
 אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג דְלאַּב זיִא ףיִׁש םאָד דֶנּוא ;ןעֶמעֶנְנייֵרַא
 :ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןיִהַא ּואוְו דְנאַל םעֶד
 פכ ןעֶנעֶז םאִו טייֵל איִד ןעֶּבאָה גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוִא
 זַא ןעֶהעֶזעֶג םַי טייַז עֶרעֶדְנַא איֵד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג
 רעֶסיֹוא ףיִׁש םעֶרעֶדְנַא ןייק ןעֶזעוֶועֶג טְראָד טיִנ זיִא סֶע
 עֶנייִז טיִמ ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא טיִנ זיִא ַעּוׁשִי זַא דְנּוא .םֶנייֵא
 ןייֵלַא ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז טְרֶעייֵנ ,ףיִׁש םעֶד ןיִא םיִדיִמְלַּת
 28 ןעֶמּוקעֶג ןעֶפיִש עֶרעֶדְנַא ןעֶנעֶז םִע :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְו טְרָא םעֶד ּוצ טְנעֶהאָנ ,הָיְרַּבִט ןּופ
 :טְכאַמעֶג הָכָרְּבַא טאָה רֶע םעֶדְכאָנ ,ןעֶסעֶנעֶג טיֹורְּב
 21 טיִנ זיִא ַעּושִי זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה טייל איִד ןעוֶו םּורְד
 איד ןיִא אייֵז ןעֶנעֶז ,טיִנ ְּךיֹוא םיִדיִמְלַּת עֶנייַז דְנּוא ,טְראָד

 ,םּוחַנ-רַפְּכ ןייֵק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא ןעֶּפיִׁש
 95 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טְכּוזעֶב ַעּוׁשִי ןעֶּבאָה דְנּוא

 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה טייַז עֶרעֶדְנַא איִד ףיֹוא ןעֶניִפעֶב
 926 טאָה ַעּוׁשִי ?ןעֶמּוקעֶג רעֶהַא אּוד טֶסיִּב ןעוֶו ,יִּבַר ,טְגאָז

 ְךיִא גאָז תֶמֶאָּב ,תָמֵאָּב ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְמְנֶעעֶנ אייֵז
 -עֶנ רעֶדְנּואוְו טאָה רֶהיֵא לייוֵו טיִנ ְּךיִמ טְכּוז רֶהיֵא ;ךייֵא
 טיֹורְּב םעֶד ןּופ ןעֶסעֶנעֶג טאָה רֶהיֵא לייוו טְרֶעיִינ ,ןעֶהעֶז
 97 זייַּפְש איִד ראַפ טיִנ טייֵּבְרַא :ןעֶראָועֶג טאַז טְנעֶז דְנּוא
 טְּבייֵלְּב סאוָו זייַּפְׁש איד ראַפ טְרֶעיינ ,ןעֶריֹולְרעֶפ טְרעוֶו סאָו

 ;ןעֶּבעֶג ְּךייֵא טעוֶו םָדָא ןֶּב רעֶד סאו ,ןעֶּבעֶל ןעֶניִּבֶע םּוצ
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 יוזַא :טְלעֶניִזְרעֶפ רעֶטאָפ רעֶד טאָנ טאָה םֶהיֵא ןיִראוָו 8

 זַא ,ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז סאָו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה
 -עֶג טאָה ַעּוׁשִי ?טאָנ ןּופ קְרעֶו איִד ןעֶקְרעֶו ןעֶלאָז ריִמ 9

 קְרעוֶו סאָד זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְׁשְנֶע
 רֶע ןעֶכְלעוֶו םֶהיֵא ןָא ןעֶּביֹולְנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טאָג ןּוֿפ

 סאוָו ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה םּורְד :טְקיִׁשעֶג טאָה 0
 ןעֶהעֶז ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶד אּוד טְסּוהְמ רעֶדְנּואוְו ַא ראַפ

 עֶרעֶזְנּוא ?אּוד טְסקְרעוֶו סאוָו ?ןעֶּביֹולְג ריִד ןעֶלאָז דְנּוא 1

 סֶע איו יֹוזַא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןֶמ ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה תֹובָא
 םּופ טיֹורְּב ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה רֶע ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש

 תֶמָאָּב ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי טאָה יֹוזַא :ןעֶסֶע ּוצ לעֶמיִה 2

 סאָד ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ ְּךייֵא טאָה הָׁשֹמ ;ךייֵא ְּךיִא נאָז תֶמָאָּב
 םאָד ְּךייֵא טְּביִנ רעֶטאָּפ ןייֵמ רעֶּבָא ,לעֶמיִה םּופ טיֹורְּב

 טאָג ןּופ טיֹורְּב סאָד ןיִראָו :לעֶמיִה םּופ טיֹורְּב עֶרְהאוָו 8
 ןעֶּבעֶל טְּביִנ דְנּוא לעֶמיִה ןּופ ּפּורַא טְמּוק סאו רעֶד זיִא

 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה םּורְד :טְלעוֶו רעֶד ּוזצ 4
 ּוצ טאָה ַעּוׁשִי :טיֹורְּב סעֶזיִד גיִדְנעֶטְׁשעֶּב םִנּוא ּביִנ ראַה 5

 סאו רעֶד ,ןעֶּבעֶל ןּופ טיֹורְּב סאָד ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז
 טְּביֹולְנ םאָו רעֶד דְנּוא ,ןייַז גירְגְנּוד טיִנ טעוֶו ריִמ ּוצ טְמּוק

 ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא : ןייַז גיִטְׁשְרּוד טיִנ לאָמְנייֵק טעוֶו ריִמ ןָא 6

 טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ָּךיִמ טאָה רֶהיֵא זַא ,טְגאָזעֶג ָךייִא ּוצ
 טעוֶו ריִמ טֶּביִנ רעֶטָאָפ רעֶד סאו סעֶלַא :טְּביֹולְנעֶנ טיֵנ 7

 לעוֶו םעֶד ריִמ ּוצ טְמּוק סאָװ רעֶד דְנּוא ,ןעֶמּוק ריִמ ּוצ
 ןּופ ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ןיִּב ָךיִא ןיִראָו :ןעֶפְראוַוְסיֹורַא טיִנ ְּךיִא 8

 טרֶעייֵנ ,ןּוהְט ןעֶליִו ןייֵמ לאָז ְּךיִא זַא טיִנ ,לעֶמיִה םעֶד
 סאָד דְנּוא :טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה סאו םֶהיֵא ןּופ ןעֶליוו םעֶד 9

 ,טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה סאוָו רעֶטאָפ םעֶד ןּופ ןעֶליוִו רעֶד זיִא
 ריִמ טאָה רֶע סאָו םעֶלַא ןּופ ןעֶריִלְרעֶפ טיִנ לאָז ְּךיִא זַא

 םעֶד ןיִא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא סֶע לאָז ְּךיִא זַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבעֶגעֶג
 ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶליוִו רעֶד זיִא סאָד דְנּוא :נאָט ןעֶטְצעֶל 0

 ,םֶהיֵא ןָא טְּביֹולְנ דְנּוא ןְהּוז םעֶד טְהעֶז סאוָו רעֶכיִלְטיִא זַא

 -ָפיֹוא םֶהיֵא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶל םעֶגיִּבִע ןעֶּבאָה לאָז
 :באָט ןעֶטְצעֶל םעֶד ןיִא ןעֶלעֶטְׁש

 רֶע לייוו ,טְלעֶמְרּומעֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶו ןעֶדּוי איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא 1
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 ןעֶמּוקעֶגְסּורַא זיִא םאוָו טיֹורְּב סאָד ןיִּב ָּךיִא , טְנאָזעֶג טאָה
 45 ,ַעּוׁשִי טיִנ רֶע זיִא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :לעֶמיִה םּופ
 דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד ןעֶנעֶק ריִמ םאִו ,ףֵסֹוי ןּופ ןְהּוו רעֶד
 -עֶגַפּורַא ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶד רֶע טְגאָז יֹוזַא איו ?רעֶטּומ איד
 43 אייז ּוצ דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי ?לעֶמיִה םּופ ןעֶמּוק
 44 ןעֶק רעֶנייֵק ?רעֶדְנאַנייֵא ןעֶׁשיוִוְצ טיִנ טְלעֶמְרּומ ,טְגאָזעֶג
 -עֶב ָּךיִמ טאָה סאו רעֶטאָפ רעֶד רעֶסיֹוא ,ןעֶמּוק ריִמ ּוצ

 ןיִא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא םֶהיֵא לעֶו ָּךיִא דְנּוא ,םֶהיֵא טְהיֵצ טְקיִׁש
 42 איִד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע :גאָט ןעֶטְצעֶל םעֶד
 ;טאָג ןּופ ןייַז טְרְהעֶלעֶג עֶלַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,םיִאיִבְנ
 טאָה דְנּוא ,רעֶטאָפ םּופ טְרעֶהעֶג טאָה סאו רעֶכיִלְטיִא
 46 טאָה רעֶצעֶמיִא זַא טיִנ :ריִמ ּוצ טְמּוק ,טְנְרעֶלעֶנ םֶהיֵא ןּופ
 ,טאָג ןּופ זיִא סאָו רעֶד טְרֶעייֵנ ,רעֶטאָפ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג
 47 ְךיִא גאָז תֶמֶאָּב ,תֶמֶאָּב :רעֶטאָפ םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רעֶד

 45 ְּךיִא :ןעֶּבעֶל םעֶגיִּבֶע טאָה ריִמ ןָא טְּביֹולְג םִע רעוֶו ;ךייֵא
 49 -עֶנעֶג ןעֶּבאָה תֹובָא עֶרֶעייֵא :ןעֶּבעֶל ןּופ טיֹורְּב םאֶד ןיִּב -

 50 םאָד :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא רָּבְרִמ רעֶד ןיִא ןֶמ ןעֶס
 שְנעֶמ ַא זַא ,לעֶמיִה םּופ ּפּורַא טְמּוק סאָו טיֹורְּב סאָד זיִא
 81 סאָד ןיִּב ְּדִא :ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ טעוֶו ןעֶסֶע ןּופְרעֶד טעוֶו
 ;ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא לעֶמיִה םּופ זיִא סאו ,טיֹורְּב עֶניִדעֶּבעֶל
 גיִּבִע ףיֹוא טעוֶו ,טיֹורְּב םעֶזיִד ןּופ ןעֶסֶע טעֶו םִע רעֶו
 ןייֵמ זיִא ןעֶּבעֶג לעוװ ְךיִא סאו טיֹורְּב סאָד דְנּוא ;ןעֶּבעֶל
 :טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד ראַפ ׁשייֵלְּפ
 59 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְגיִרְקעֶג ְּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶדּוי איד ןעֶּבאָה יֹוזַא
 ?ןעֶסֶע ּוצ ׁשייֵלְפ ןייַז ןעֶּבעֶג רעֶזיִד םֶנּוא ןאָק-יֹוזַא איוז

 8 ,ךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב תֶמֶאְּב ,טְגאָעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי
 םָדָא ןֶּב םעֶד ןּופ שייֵלְּפ סאָד ןעֶסֶע טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו

 ןעֶּבעֶל ןייֵק רֶהיֵא טאָה ,טּולְּב ןייַז ןעֶקְניִרְּט טיִנ טעוֶו דְנּוא
 54 טְקְניִרְט דְנּוא ׁשייֵלְפ ןייֵמ טְסֶע םִע רעוֶו :ָּךייַא ןיִא טיִנ

 םֶהיֵא לעֶו ּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע טאָה ,טּולְּב ןייֵמ
 88 זיִא ׁשייֵלְפ ןייַמ ןיִראָה :גאָט ןעֶטְצעֶל םעֶד ןיִא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא

 םעֶניִטְפאַהְרְהאְָו זיִא שּולְּב ןייֵמ דִנּוא ,וייַפְׁש עֶניִטְפאַהְרְהאָו
 56 ןייֵמ טְקְניִרְט דנּוא ׁשייֵלְפ ןייֵמ טְסֶע םִע רעֶו :קְנעֶרְטעֶנ
 57 יֹוזַא :םֶהיֵא ןיִא ָךיִא דְנּוא ,ריִמ ןיִא טְניֹואוְו רעֶד .טּולְּב
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 דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה רעֶטאָפ רעֶניִדעֶּבעֶל רעֶד איו
 ְךיִמ טֶסֶע סֶע רעֶו יֹוזַא ,רעֶטאָפ םעֶד ְךְרּוד ּבעֶל ְּךיִא

 טיּורְּב סאָד זיִא סאָד :ריִמ ְָּךְרּוד ןעֶּבעֶל ְּךיֹוא טעוֶו רעֶד 8
 עֶרייֵא איוו יֹוזַא טיִנ ,לעֶמיִה ןּופ ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא זיִא םאוָו

 םִע רעוֶו ;ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה תֹובָא
 רֶע טאָה םעֶזיִד :ןעֶּבעֶל ניִּבִע טעוֶו טיֹורְּב םעֶזיִד טְסֶע 89

 רֵפְּכ ןיִא טְרְהעֶלעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,לּוׁש רעֶד ןיִא טְגאָזעֶג
 ;םּוחַנ

 טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו ,םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןּופ עֶליִפ 0
 ןאָק ּרעוֶו ;טְראָו סעֶטְראַה ַא זיִא םאָד ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה

 עֶנייֵז זַא טְסּואוְועֶג ְּךיִז ןיִא טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ןעֶרעֶה םָע 1
 ּוצ אָה דְנּוא ,טְלעֶמְרּומעֶנ םעֶד רעֶּביִא ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת

 ,איו ?ְךייַא ּוצ גְנּולְכיֹורְטְׁש ַא םאָד זיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז 2
 רֶע ּואוְו ןעֶהעֶנְפיֹורַא םָדָא ןֶּב םעֶד ןעֶהעֶז טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו

 טְכאַמ םאִו טְסייֵנ רעֶד זיִא םִע ?ןעֶזעוֶועֶג רעֶהיִרְפ זיִא 8

 .םאִו רעֶטְרעוֶו איד ;טיִנְראָג טְציִנ ׁשייֵלְּפ םאָד גיִדעֶּבעֶל
 איד דְנּוא ,טְסייֵג ןעֶנעֶז איִד טעֶרעֶג ְּךייִא ּוצ ּבאָה ְּךיִא

 סא ְּךייֵא ןופ עֶכיֵלְטֶע ןעֶנעֶז אָד רעֶּבֶא :ןעֶּבעֶל ןעֶנעֶז 4
 ּבייֵהְנָא ןּופ טְסּואוְועֶג טאָה ַעּוׁשִי ןיִראָו ;טיִנ ןעֶּביֹולְג
 -לעוֶו דְנּוא ,טְּביֹּולְגעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאו ןעֶנעֶז איִד עֶכְלעוֶו

 טאָה רֶע דנּוא :ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא םֶהיֵא טעוֶו סאוָו זיִא םִע רעֶב 8
 ןאָק רעֶנייֵק זַא ,טְנאַזעֶג ְּךייֵא ּוצ ְךיִא ּבאָה םּורְד ,טְגאָזעֶג
 ןעֶּבעֶגעֶג םֶהיֵא זיִא םִע זַא ןעֶד אייֵז םִע ןעֶמּוק ריִמ ּוצ טיִנ
 :רעֶטאָפ םעֶד ןּופ

 ,ןעֶנְנאַגעֶנְקיִרּוצ םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןּופ עֶליִפ ןעֶנעֶז םעֶדְכאָנ 6
 דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶנְמּורַא םֶהיֵא טיִמ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶנעֶז דְנּוא 7

 ְךיֹוא רֶהיֵא טְליז ,ףְלעוֶוְצ איִד ּוצ ,טְגאָזעֶנ טאָה ַעּוׁשִי
 ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא טאָה םֹורְטעֶּפ ןֹועְמִׁש ?ןעֶהעֶנְקעוֶוַא 8

 -ךעוֶו איִד טְסאָה אּוד ?ןעֶהעֶנ ריִמ ןעֶלאָז ןעֶמעוֶו ּוצ ראַה
 טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ;ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע ןּופ רעֶש 9

 ןּוֿפ רעֶניִליֵה רעֶד טֶסיִּב אּוד זַא טְנעֶקְרעֶד דְנּוא
 טיִנ ְּךייַא ְּךיִא ּבאָה ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ אייֵז טאָה עּוׁשִי ,טאָג 0

 ַא זיִא ְּךייִא ןופ רעֶנייֵא דנּוא ?טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ףְלעוֶוְצ
 ׁשיִא ןּופ ןְהּוז רעֶד הָדּוהְי ףיֹוא טְגאָזעֶג רֶע טאָה סאָד :ןָׁשֶׂש 1
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 זיִא סאָו ,ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא םֶהיֵא טעֶו רֶע ןיִראוָו ,תֹוירָק

 ;ףְלעוֶוְצ איד ןּופ רעֶנייֵא
 ז לעטיפאק

 1 ןיִראָו ;ליִלָנ ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ַעֹּוׁשִי זיִא םעֶדְכאָנ דֵנּוא
 איד טייוו ,הָדּוהְי ןיִא ןעֶהעֶנְמּורַא טְלאָועֶג טיִנ טאָה רֶע
 2 רעֶד דנּוא :ןעֶנעֶנְרַה ּוצ טְכּועֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶדּוי
 :ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶהאָנ זיִא תֹוּכּוסַה נַח בֹוט םֹוי רעֶׁשיִדּוי
 3 קעוֶוַא העָנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 ןעֶלאָז םיִדיִמְלַּת עֶנייַד זַא ,הָדּוהְי ןייֵק העֶג דְנּוא ,ןעֶנאַד ןּופ
 4 טּוהְמ רעֶנייֵק ןיִראָו :טְסּוהְמ אּוד סאָװ עֶקְרעֶו איִד ןעֶהעֶז

 ְךיִלְטְנעֶפֶע טְסּבְלעֶז ליוִװ דְנּוא ,םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ ןיִא םעֶּפֶע
 ּוצ ְּךיִד זייוַו ,ןעֶכאַז עֶזיִד טְסּוהְט אּוד ןעֶו ;ןייַז טְנאַקעֶּב
 8 םֶהיֵא ןָא טיִנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב עֶנייז ןיִראָה :טְלעוֶו רעֶד
 6 טייֵצ עֶנייַמ ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי טאָה םּורְד :טְּביֹולְנעֶג

 גיִדְנעֶטְׁשעֶּב זיִא טייֵצ עֶרייֵא רעֶּבֶא ,ןעֶמּוקעֶג טיִנ ְךאָנ זיִא
 ְךיִמ רעֶּבָא ,ןעֶסאַה טיִנ ְּךייֵא ןאָק טְלעוֶו איִד :ניִטְראַפ

 זַא ,רֶהיֵא ןעֶנעֶק גייֵצעֶּב ָּךיִא לייוו ,טְסאַהעֶג איִז טאָה
 8 ּוצ ףיֹורַא רֶהיִא טְהעֶנ :טְכעֶלְׁש ןעֶנעֶז עֶקְרעוֶו עֶרֶהיֵא
 םוי ןעֶזיִד ּוצ ףיֹורַא טיִנ ְָּךאָנ העָנ ָּךיִא ;בֹוט םֹוי ןעֶזיִד
 9 רֶע ןעוֶו :טְליִפְרעֶד טיִנ ָּךאָנ זיִא טייֵצ עֶנייֵמ ןיִראָו .בֹוט
 :ליִלָג ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶנ רֶע זיִא טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ סאָד טאָה
 10 םֹוי םּוצ ןעֶנְנאַגעֶנְפיֹורַא ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעוֶו רעֶּבָא

 ,ְךיִלְטְנעֶפֶע טיִנ ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ְּךיֹוא רֶע זיִא ןאַד ,בֹוט
 11 -עֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד ;םעֶנעֶנְראָּבְרעֶפ םיִא טְרֶעייֵנ
 ?רֶע זיִא ּואְו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,בֹוט םֹוי םיִא טְכּוז

 םעֶד ןעֶשיוִוְצ לעֶמְרּוִמעֶג םיֹורְנ ַא ןעֶזעֶועֶג זיִא אָד דְנּוא

 ןכ ַא זיִא רֶע ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶכיִלְטֶע ;םֶהיֵא ןעֶנעוֶו קְלאָפ
 טְרֶעייֵנ ,ןיינ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא רעֶּבָא ;ןאַמ רעֶטּוג
 18 םֶהיֵא ןּופ טאָה רעֶנייֵק רעֶּבָא :קְלאַפ םאָד טְרְהיִפְרעֶפ רֶע
 :ןעֶדּוי איִד ראַפ טְכְרּופ ראָפ ,טעֶרעֶנ ְךיִלְטְנעֶּפֶע טיִנ
 14 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םיִא ַעּוׁשִי זיִא בֹוט םוי ןעֶטיִמ ןיא ןיֹוׁש דְנּוא
 1 ְךיִז ןעֶּבאָה םּורְד :טְרְהעֶלעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא
 ןעֶק יֹוזַא איד ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ ןעֶדּוי איד
 -עֶג טיִנ לאָמְנייֵק טאָה רֶע ןעוֶו ,ןעֶטְפיִרְׁש איִד ןאַמ רעֶזיִד

= 
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 עֶנייֵמ ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג אייֵז טאָה ַעּוׁשִי ?טְנְרעֶל 6
 ְךיִמ טאָה סאו םֶהיִא ןּופ טְרֶעייֵנ ,עֶנייֵמ טיִנ זיִא עֶרֶהעֶל

 רֶע טעֶז יֹוזַא ,ןּוהְט ןעֶליוִו ןייַז ליװ רעֶנייֵא ןעוֶו :טְקיִׁשעֶג 7
 ְךיִא רעֶדָא ,טאָג ןּופ זיִא סֶע ּביֹוא ,עֶרֶהעֶל רעֶד ןּופ ןעֶסיוו

 טֵכּוז ןיילַא ְּךיִז ןּופ טעֶר סאו רעֶד :ןייֵלַא ריִמ ןּופ דעֶר 8
 ןּופ דֹובָּב םעֶד טְכּוז סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,דֹובָּכ םעֶנעֶנייֵא ןייֵז
 םִע דְנּוא ,רֶהאְוָו זיִא רעֶד .טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה סאוָו םעֶד

 הֶׁשֹמ טיִנ ְּךייֵא טאָה :םֶהיֵא ןיִא טיִנ טְכעֶדְנּוא ןייק זיִא 9
 איד טְלאַה ְּךייַא ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא ,הָרֹוּת איִד ןעֶּבעֶגעֶג

 טייל איד ?ןעֶטיֵט ּוצ  ְּךיִמ רֶהיֵא טְכּוז םּוראָו ?הָרֹוּת 0
 ּוַצ ָּךיִד טְכּוז רעוֶו ,רֶׁש ַא טְסאָה אּוד טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה

 -עֶנ אייֵז וצ דְנּוא םְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי ?ןעֶטייֵס 1
 טְרעֶדְנּואוְו רֶהיֵא דְנּוא ןּוהְמעֶנ ְּךיִא ּבאָה קְרעֶוֶו ןייֵא ,טְנאָז

 איד ןעֶּבעֶגעֶג הָׁשֹמ ְךייַא טאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :עֶלַא ָּךייֵא 2
 ,תֹובָא איִד ןּופ טְרֶעייֵנ הֶׁשֹמ ןּופ זיִא םִע לייוו טיִנ ,הָליִמ

 ַא ןעוֶו :ןייַז לַמ ׁשְנעֶמ ַא תֶּבֵׁש םַא טּוהְט רֶהיֵא דְנּזא 8
 טיִנ לאָז הָׁשֹמ תַרֹומ יִדְּכ ,הָליִמ תָּבַׁש םַא טְגְנאַפְמְנֶע ׁשְנעֶמ

 לייוַו ,ריִמ רעֶּביִא ָּךייֵא רֶהיֵא טְרעֶנְרֶע ,ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשְרעֶפ
 ?תָּבַׁש םַא טְכאַמעֶג דְנּוועֶג ץְנאַג שְנעֶמ ַא ּבאָה ְךיִא 4

 טעֶטְכיִר טְרֶעייֵנ ןעֶהעֶזְנָא םעֶד ְּךאָנ טיִנ טעֶטְכיִר
 :טָּפְׁשִמ טְכעיִועֶ

 זיִא ,טְנאָזעֶג םִיַלְׁשֹּורי ןּופ איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע ןעֶּבאָה םּורָד 8
 טעֶו רֶע העָז ?ןעֶטייֵט ּוצ ןעֶכּוז אייֵז ןעֶכְלעוֶו רעֶד טיִנ םאָד 6

 ןעֶד ןעֶסיוו ;טיִנְראָנ םֶהיֵא ןעֶנאָז אייֵז דְנּוא ְּךיִלְטְנעֶפֶע
 רִיִמ רעֶּבָא :ַחיִׁשָמ רעֶד זיִא רֶע זַא םיוִועָנ עֶטְצֶלֶע איד 7

 רעֶד ןעֶו רעֶּבָא ;זיִא רֶע ןעֶנאַַו ןּופ ,ןעֶזיִד ָּךאָד ןעֶנעֶק
 עּושִי :זיִא רֶע ןעֶנאַוַו ןּופ טיִנ רעֶנייֵק טְסייוֵו טְמּוק ַחיִׁשְמ 8

 ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיִא טְרְהעֶלעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה
 ןּופ טְסייוו רֶהיֵא דְנּוא ;ְךיִמ טְנעֶק רֶהיִא ,טְגאָזעֶג דנּוא
 ריִמ ןּופ ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןיִּב ְָּךיִא דְנּוא ;ןיִּב ְּךיִא ןעֶנאַו
 רֶהאָה זיִא ,טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה סאָו רעֶד רעֶּבָא ,טְסְּבְלעֶז

 ןיִראָו ,םֶהיֵא ןעֶק ְךיִא רעֶּבָא :טיִנ טְנעֶק רֶהיֵא ןעֶכְלעֶו 9

 :טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה רֶע דְנּוא ,םֶהיֵא ןּופ ןיִּב ְּךיִא
 רעֶנייֵק טאָה םּורְד ,ןעֶמעֶנ ּוצ טְכּוזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז 0



 7 ז ןנחוי
 ְךאָנ זיִא הָעָׁש עֶנייֵז ןיִראָו ,טְנעֶלעֶג ְנאַה איִד םֶהיֵא ףיֹוא
 31 םֶריִא ןָא ןעֶּבאָה טייֵל איד ןּופ עֶליִּפ רעֶּבָא :ןעֶמּוקעֶג טיִנ
 רֶע טעוֶו ,טֶמּוק ַחיִׁשָמ רעֶד ןעֶו ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְּביִּולְגעֶב
 ?ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאוָו עֶזיִד איז ןּוהְמ רעֶדְנּואוְו רֶהעֶמ ןעֶד
 32 םאָד ןעֶּבאָה טייֵל איִד זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה םיִׁשֹורְּפ איִד
 דָנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשֶרֶע איִד דְנּוא ,טְלעֶמְרּומעֶנ םֶהיֵא ןעֶנעֶו

 ןעֶלאָז אייז זַא ,םיִתְרָׁשְמ טְקיִׁשעֶג ןעֶּבאָה םיִׁשּורְּפ .איִד
 33 ַא ְךאָנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ַעּושָי טאָה יֹוזַא :ןעֶמעֶנ םֶהיֵא
 םעֶד ּוצ העָנ ָּךיִא דְנּוא ;ָּךייֵא טיִמ ָּךיִא ןיִּב טייֵצ עֶנייַלְק
 84 םעוֶו דְנּוא ןעֶכּוז ְּךיִמ טעוֶו רֶהיֵא :טְקיִׁשעֶנ ָּךיִמ טאָה סאָו

 טְנעֶק ןיִהַא טְראָד ,ןיִּב ְּךיִא ּואְז דְנּוא ;ןעֶניִפעֶג טיִנ ְּךיִמ
 38 דָנֵא םּוצ רעֶנייֵא ןעֶדּוי איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא :ןעֶמּוק טיִנ רֶהיֵא
 ריִמ זַא ןעֶהעֶג רֶע טעֶו ןיִהַא ּואְו ,טְנאָזעֶג ןעֶרעֶד

 איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶהעֶג רֶע טעוֶו ,ןעֶניִפעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו
 -העָל םִיֹוג איִד טעזֶז דְנּוא םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ

 36 רֶהיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע סאָו טְראָו סאָד זיִא סאוָו ?ןעֶר
 ּואְח דְנּוא ;ןעֶניִפעֶג טיִנ ְּךיִמ טעוֶו דְנּוא ןעֶכּוז ְּךיִמ טעֶו
 ?ןעֶמּוק ןיִהַא טיִנ רֶהיֵא טְנעֶק ןיִּב ָּךיִא
 37 גאָט רעֶסיֹורְג רעֶד זיִא סאָו ,גאָט ןעֶטְצעֶל םעֶד ןָא דְנּוא
 -עֶנ טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ַעּוׁשִי זיִא ,בֹוט םֹוי םעֶד ןּופ
 ּוצ רֶע זאָל ,גיִטְׁשְרּוד זיִא םֶע רעֶו ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁש
 38 ,ריִמ ןָא טְּביֹולְנ םאָװ רעֶד :ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶמּוק ּריִמ

 ןעֶסיִלְפְסיֹורַא ןעֶלעוֶו ּבייֵל ןייַז ןּופ ,טְגאָז טְפיִרְׁש איִד איז
 39 -עֶנ רֶע טאָה סאָד דְנּוא :רעֶסאַוַו עֶניִדעֶּבעֶל ןּופ ןעֶכייֵט
 ןָא ןעֶּביֹולְנ סאוָו איִד סא ׁשֵדֹוקַה ַחּור םעֶד ןעֶנעוֶו טְנאָז
 זיִא ׁשֵדּוקַה ַחּור רעֶד ןיִראָו ;ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶלעוֶו םֶהיֵא
 -ָךעֶפ טיִנְךאָנ זיִא ַעּוׁשִי לייװ ,ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ ךאָנ
 40 אייֵז ןעוֶו ,טייֵל איִד ןּופ עֶניִנייֵא םּורָד :ןעֶראָועֶג טְכיֵלְרעֶה

 זיִא רעֶזיִד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה טְרעֶהעֶג רעֶטְרעוֶו עֶזיִד ןעֶּבאָה
 41 רעֶד זיִא רעֶזיִד ,טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא :איִבָנ רעֶד םיוִועָנ
 רעֶד ןעֶד טְמּוק טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא דְנּוא ;ַחיִׁשָמ

 42 ,טְנאָזעֶג טְפיֵרְׁש איִד טיִנ טאָה ?ליִלָנ ןּופ סיֹורַא ַחיִׁשָמ
 -תיֵּב ןּופ דְנּוא ,דָוָד עַרָז ןּופ םיֹורַא טְמּוק ַחיִׁשָמ רעֶד זַא
 48 -עֶנ זיִא םּורְד ?ןעֶועוֶועֶג זיִא דִוָד ּואוְו טאָטְׁש איִד ,םֶחָל

17 
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 :טייֵל איד ןעְׁשיוִוְצ םֶהיֵא רעֶּביִא אייֵרעֶניִרְק ַא ןעֶזעוֶו

 ןעֶמעֶנ טְלאָועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןּופ עֶכיִלְמֶע דְנּוא 4
 :טְנעֶלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא דְנעֶה איִד טיִנ טאָה רעֶנייֵק רעֶּבָא

 םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג םיִתָרָׁשְמ איד ןעֶנעֶז םּורְד 5
 םּוראָו ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,םיִׁשּורְּפ דְנּוא

 ןעֶּבאָה םיִתְרָׁשְמ איד ?טְכאַרְּבעֶג טיִנ םֶהיֵא רֶהיֵא טאָה 6
 רעֶויִד איז יֹוזַא טעֶרעֶג שְנעֶמ ַא טאָה לאָמְנייֵק טְרעֶפְטְנֶעעֶג

 טְנעֶז ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה םיִׁשּורְּפ איִד :ןאַמ 7
 עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איִד ןּופ רעֶנייֵא טאָה ?טרְהיִפְרעֶפ ָּךיֹוא רֶהיֵא 8
 עֶזיִד רעֶּבָא ?טְּביֹולְנעֶג םֶהיֵא ןָא םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ רעֶדָא 9

 :ןעֶטְלאָׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז הָרֹוּת איִד טיִנ ןעֶנעֶק סאו טייֵל
 רעֶנייֵא זיִא םאִו רעֶד) ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה םֹומיִדֹוקיִנ 0
 טעֶטְכיִר :(טְכאַנ אייֵּב ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ דְנּוא אייֵז ןּופ 1

 טְרעֶהְרעֶפ םֶהיֵא טאָה ןעֶמ רעֶדייֵא ,שְנעֶמ ַא הָרֹוּת עֶרעֶזְנּוא
 -עֶנ ןעֶּבַאָה אייֵז ?ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע סאו טְסייוֵו ןעֶמ דְנּוא 9

 ןעֶד אּוד טְסיִּב ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶע
 טְהעֶּטְׁש ליִלָנ ןּופ זַא ,העָז רֶנּוא ׁשְראָפ :ליִלָנ ןּופ ְךיֹוא

 ;ןעֶגְנאַגעֶגְמייֵהַא זיִא רעֶכיִלְטיִא דְנּוא :איִבָנ ןייק ףיֹוא טיִנ 8
 ח לעטיפאק

 רעֶד ןיִא דְנּוא :םיִתָזַה רַה םּוצ ןעֶנְנאַנעֶנְקעוֶוַא זיִא ַעּוׁשִי 1
 ,ןייֵרַא ׁשֶדְקִמַה תיִֵּב ןיִא ןעֶמּוקעֶג רעֶדיִװ רֶע זיִא היִרְפ 2

 רֶע דְנּוא ;ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ויִא קְלאַפ עֶצְנאַג םאָד דְנּוא
 דְנּוא :טְרְהעֶלעֶנ אייז טאָה דְנּוא טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְךיִז טאָה 3

 טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִׁשּורְּפ איִד דְנּוא םיִרְפֹוס איִד
 אייז דְנּוא ,תּונְז ןיִא טְּפאַחעֶג טאָה ןעֶמ סאָו איֹורְפ ַא

 ּוצ ןעֶּבאָה אייז דְנּוא :טְלעֶטְשעֶנ ןעֶטיִמ ןיִא איִז ןעֶּבאָה 4
 -עֶג טְּפאַחעֶג זיִא איֹורְפ עֶזיִד ,רעֶרְהעֶל ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא

 הָרֹוּת רעֶד ןיִא הָׁשֹמ דְנּוא : תּונְז ןיִא הֶׂשֲעַמ תַעַׁשְּב ןעֶראָָו 5

 ;ןעֶגיִניִיֵטְׁשְרעֶפ עֶכְלעֶזַא לאָז ןעֶמ זַא ,ןעֶטאָּבעֶג סנּוא טאָה
 ,טְנאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה םאָד דְנּוא ?אּוד םֶסְנאָז סאָָו םּורְד 6

 ןעֶּבאָה סעֶּפִע ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טְפּורְּפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 ,ןעֶניֹוּבעֶגְּפּורַא ְּךיִז טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא .ןעֶגאָלְקְרעֶפ ּוצ םֶהיֵא
 ;רֶרֶע רעֶד ףיֹוא רעֶנְניִפ םעֶד טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה דְנּוא

 ְרֶע טאָה ,טְגעֶרְפעֶג רעֶטייוֵו םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו רעֶּבָא 7
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 םאוָו רעֶד ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶנְפיּוא ְּךיִז

 םעֶד ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ לאָז רעֶד ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ דֶניִז ןֶהָא זיִא
 8 רעֶדיִז ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶפְראַַו רֶהיֵא ףיֹוא ןיִיֵטְׁש
 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טאָה דְנּוא ןעֶניֹוּבעֶגְּפיֹורַא
 9 רֶעייֵז ןיִא ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייֵז איוִו דְנּוא
 םעֶד ְּךאָנ רעֶנייֵא אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג ץֶראַה

 -םֶגְנּוי םעֶד זיִּב ןעֶטְצְלֶע םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶרעֶדְנַא
 איֹורְפ איִד דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵלַא זיִא ַעּוׁשִי דָנּוא ;ןעֶמ
 10 -עֶנְפיֹוא ְּךיִז טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶטיִמ ןיִא זיִא
 איִד רעֶסיֹוא ,ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םעֶנייֵק טאָה דְנּוא ,ןעֶּביֹוה
 איד ןעֶנעֶז ּואוְו ,איֹורְפ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,איֹורְפ
 -ךעֶפ טיִנ רעֶנייֵק ְּךיִד טאָה ?טְנאָלְקְרעֶפ ְּךיִד ןעֶּבאָה סאָו
 11 ,ראַה ,טיִנ רעֶנייֵק טְנאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ?טְניִדְלּוש
 גיִדְלּוׁשְרעֶּפ ָּךיִא ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשַי דְנּוא
 :רֶהעֶמ טיִנ גיִדְניִז דְנּוא ,העָנ ,טיִנ ְךיֹוא .ָּךיִד
 19 ,טְגאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ רעֶדיִװ ַעּושִי טאָה םּורְד
 ריִמ טְנְלאַָפ םִע רעוֶו ;טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְכיִל סאָד ןיִּב ָךיִא

 רֶע טְרֶעייֵנ ,רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶהעֶגְמּורַא טיִנ טעדֶז ְּךאָנ
 13 איד ןעֶּבאָה םּורָד :ןעֶּבעֶל ןּופ טְכיֵל סאָד ןעֶּבַאָה טעוֶו
 ;ןילַא ריִד ףיֹוא טְסְנייֵצעֶּב אוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םיִׁשּורְּפ
 14 דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי :רֶהאָו טיִנ זיִא םיִנְגייֵצ ןייד
 ןייֵלַא ריִמ ףיֹוא גייֵצעֶּב ְּךיִא עֶׁשְטאָח ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה
 ןעֶנאַַו ןּופ סייוֵו ָּךיִא ןיִראְָו ; רֶהאָ םיִנְנייֵצ ןייֵמ ָּךאָד זיִא
 טְסייוֵו רֶריִא רעֶּבָא ;העָנ ָּךיִא ןיִהַא ּואְו דְנּוא םּוק ְּךיִא
 15 רֶהיִא :העָנ ְךיִא ןיִהַא ּואוְו דְנּוא ,םּוק ְּךיִא ןעֶנאַוַו ןּופ טיִנ

 16 דְנּוא :טיִנ םעֶנייֵק עֶטְכיִר ְּךיִא ,ׁשייֵלְפ םעֶד ְּךאָנ טעֶּטְביר
 ָךיִא ןיִראָָו ; רֶהאָח ׁשָּפְׁשִמ ןייֵמ זיִא יֹוזַא ,עֶטְכיִר ְּךיִא ןעוֶו
 טאָה סאָו רעֶטאַפ רעֶד דְנּוא ָּךיִא טְרֶעיִיֵנ ,ןייֵלַא טיִנ ןיִּב
 17 "ייַא ןיֵא ןעֶּביִרְׁשעֶג ְּךיֹוא טְהעֶטְש סֶע דְנּוא :טְקיִשעֶג ְךיִמ

 ;רֶהאָו זיִא ןעֶׁשְנעֶמ אייוַוְצ ןּופ סיִנְנייֵצ םאָד זַא ,הָרֹוּת עֶר
 18 רעֶד דְנּוא ,ןייַלַא ריִמ ףיֹוא גייֵצעֶּב סאָו רעֶנייֵא ןיִּב ָּךיִא
 19 יֹוזַא : ריִמ ףיֹוא טְנייֵצעֶּב טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה סאָו רעֶטאָפ
 ַעּוׁשִי ?רעֶטאָפ ןייַד זיִא ּואוְו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבַאָה
 ןייֵמ טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,טיִנ ְּךיִמ טְנעֶק רֶהיֵא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה
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 רֶהיֵא טְלאָו יֹוזַא ,טְנעֶקעֶג ְּךיִמ טְלאוָו רֶהיֵא ןעוֶו ;רעֶטאָפ

 -עֶנ רֶע טאָה רעֶטְרעוֶו'עֶזיִד :טְנעֶקעֶג ְךיֹוא רעֶטאָפ ןייֵמ 0
 תיֵּב ןיִא טְרְהעֶלעֶג -טאָה רֶע ןעוֶו ,רָצֹוא םעֶד ןיִא טעֶרי

 ןיִראָו ,ןעֶמּונעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ;ׁשֶדְקִמַה
 :ןעֶמּוקעֶג טיִנ ּךאָנ זיִא הָעָׁש עֶנייֵז

 ,קעוֶוַא העָנ ְךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ רעֶדיִװ עּוׁשִי טאָה יֹוזַא 1
 ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו דְנּוא ,ןעֶכּוז ְּךיִמ טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 טיִנ רֶהיֵא טְנעֶק ןיִהַא טְראָד ,העָג ְּךיִא ּואוְו ;דְניִז עֶרייֵא

 ְךיִז רֶע טעֶװ ,טְגאָועֶג ןעֶדּוי איִד ןעֶּבאָה םּורְד :ןעֶמּוק 22
 טיִנ רֶהיֵא טְנעֶק העְנ ְךיִא ּואוְו ,טְנאָז רֶע זַא ,ןעֶטייֵט ןיילַא

 ןּופ טְנעֶז רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶמּוק 8
 ,טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ טְנעֶז רֶהיֵא ;ןעֶּביֹוא ןּופ ןיִּב ךיִא ,ןעֶטְנּוא

 זַא ,טְנאָזעֶג ְּךיִא ּבאָה םּורְד :טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ טיִנ ןיֵּב ְּךיִא 4
 רֶהיֵא ןעוֶו ןיִראָו ;דְניִז עֶרייֵא ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו רֶהיֵא
 ןעֶּבְראַטְׁש רֶהיֵא טעוֶו ,רֶע ןיִּב ְּךיִא זַא ןעֶּביֹולְג טיִנ טעוֶו

 רעוֶו ,טְגאָזעֶנ םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא :דְניִז עֶרייֵא ןיִא 9
 ְךיִא םאָו רעֶד טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה ַעּוׁשִי ?אּוד טְסיִּב

 ןעֶנעוֶו ליִפ ּבאָה ְּךיִא :טְגאָזעֶנ ּבייַהְנָא ןּופ ךייַא ּוצ ּבאָה 6
 טאָה סאוָו רעֶד רעֶּבָא ;ןעֶטְכיִר ּוצ דְנּוא ןעֶדעֶר ּוצ ְךייַא
 ןּופ טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא סאָו דְנּוא ,רֶהאו זיִא טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ

 -עֶב טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז :טְלעוֶו רעֶד ּוצ ְּךיִא דער סאָד ,םֶהיֵא 7
 :רעֶטאָפ םעֶד ןעֶנעוֶו טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע זַא ,טְסּואוְו

 ןֶּב םעֶד טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי טאָה יֹוזַא 8
 ,רֶע ןיִּב ָךיִא זַא ןעֶסיוו רֶהיֵא טעֶו ןאַד ,ןעֶּבעֶהְפיֹוא םָדָא
 איז יֹוזַא טְרֶעייֵנ ,ןיילַא ריִמ ןּופ טיִנְראָנ אּוהְט ְךיִא דִנּוא

 דְנּוא :ְּךיִא רעֶר םאָד ,טְֶרְהעֶלעֶג ְּךיִמ טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ 9
 רעֶטאָפ רעֶד ;ריִמ טיִמ זיִא טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ טאָה סאָו רעֶד
 גיִדְנעֶטְׁשעֶּב אּוהְש ְּךיִא ןיִראָו ,ןײלַא טְזאָלעֶג טיִנ ְךיִמ טאָה

 טעֶרעֶנ םעֶזיִד טאָה רֶע ןעוֶו :םֶהיֵא טְלעֶּפעֶג סאוָו םאָד 0
 :טְּביֹולְנעֶג םֶהיֵא ןָא עֶליִפ ןעֶּבאָה

 ןָא ןעֶּבאָה םאִו ןעֶדּוי איִד ּוצ טְנאָזעֶג ַעּוׁשִי טאָה םּורְד 1
 יֹוזַא ,טְראָו ןייֵמ אייַּב טְּבייֵלְּב רֶהיֵא ןעוֶו ,טְּביֹולְגעֶג םֶהיֵא

 ןעֶסיוז טעוֶו רֶהיִא דְנּוא :םידיִמְלַּת עֶנייֵמ תֶמֲאְּב רֶהיֵא טְנעֶז 2
 אייֵרְפ ְּךייַא טעוֶו טייֵהְרְהאָו איִד דְנּוא ,טייֵהְרְהאָו .איִד
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 רעֶד ןעֶנעֶז ריִמ טְרעֶפְטְנֶעעֶב םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אֵיֹיַז :ןעֶכאַמ
 ּוצ טיִנ לאָמְנייֵק ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא :םֶהָרְבַא ןּופ ןעֶמאָז
 טעדֶו רֶהיִא אּוד טְסְנאָז יֹוזַא איו ,ןעֶזעוֶועֶג טְכעֶנְק ןעֶציִמיִא
 ,תָמָאָּב ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ אייֵז טאָה ַעּושִי :ןעֶרעוֶו טייֵרְפעֶּב
 ַא זיִא טֶניִדְניִז סאו רעֶכיִלְטיִא זַא ,ְךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב

 5 טיִנ ּטְּבייַלְּב טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא :דֶניִז רעֶד ןּופ טְכעֶנְק
 רעד ןעוֶו םּורְד :ריִמָת טְּבייֵלְּב ןְהּוו רעֶד ;זיֹוה םיִא דיִמְּת

 אייֵרְפ ְךיִלְקְריוִו רֶהיֵא טעֶו ןעֶכאַמ אייֵרְפ ָּךייֵא טעדֶז ןְהּוז
 7 םֶהָרְבִא ןּופ ןעֶמאָז רעֶד טְנעֶז רֶהיִא זַא יי ְךיִא :ןייֵז
 טאָה טְראָז ןייַמ ןיִראו ,ןעֶנעֶגְרַה ּוצ ְּךיִמ טְכּוז רֶהיֵא רעֶּבָא

 ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ךיִא םאָו רעֶר ָּךיִא :ָךייַא ןיִא ץאַלְּפ ןייק טיִנ
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיֵאסאֹוְוּוהְט רֶהיֵא דְנּוא ; רעֶטאָפ ןייַמ אייֵּב
 ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז :רעֶמאָפ רֶעייֵא אייֵּב
 טאָה ַעּוׁשִי ;רעֶטאָפ רעֶזְנּוא זיִא םֶהָרְבַא ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 רעֶדְניִק איִד ןעֶזעוֶועֶג טְלאָו רֶהיֵא ןעוֶו ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ

 :םֶהָרְבַא ןּופ עֶקְרעוֶו איִד ןּוהְטעֶנ רֶהיֵא טְלאָו ,םֶהָרְבַא ןּופ
 סאָו ׁשְנעֶמ ַא ,ןעֶנעֶנְרַה ּוצ ָּךיִמ רֶהיֵא טֶכּוז דְנּוצַא רעֶּבָא
 -עֶנ ּבאָה ְּךיִא סאָה ,טְגאָזעֶג ְָּךייַא ּוצ טייֵהְרְהאָו איִד טאָה
 רֶהיִא :ןּוהְטעֶנ טיִנ םֶהָרְבַא טאָה םאָד ;טאָנ ןּופ טְרעֶה
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז .רעֶטאָפ רֶעייֵא ןּופ קְרעֶו איִד טּוהְט
 ןעֶּבאָה ריִמ ;תּונְז ןּופ ןעֶריֹוּבעֶנ טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ ,טְנאָזעֶנ
 ,טְגאָזעֶג אייֵז וצ טאָה ַעּוׁשִי :טאָנ זיִא רעֶד ,רעֶטאָפ ַא
 יּדיִמ רֶהיֵא טְלאָו ,רעֶטאָפ רֶעייֵא ןעֶזעוֶועֶג טְלאוָו טאָנ ןעוֶו

 ןעֶמּוקעֶג ןיִּב דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא ןיִּב ּךיִא ןיִראָו ,שְּביִלעֶג
 -יינ ,ןעֶמּוקעֶג ןייֵלַא ריִמ ןּופ טיִנ ןיִּב ְּךיִא ןעֶד ;טאָג ןּופ
 רֶהיֵא טְהעֶטְׁשְרעֶפ םּוראָו :טְקיִׁשעֶג ָךיִמ טאָה רֶע טְרֶע
 .טְראָו ןייַמ ןעֶרעֶה טיִנ טְנעֶק רֶהיֵא לייוװ ?דעֶר עֶנייַמ טיִנ
 טְליוו רֶהיֵא דְנּוא ,ןֶמָׂש םעֶד רעֶטאָפ רֶעייֵא ןּופ טְנעֶז רֶהיֵא

 ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ,רעֶטאָפ רֶעייֵא ןּופ ןעֶטְסיִלְג איד ןּוהְט
 רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְשעֶּב טיִנ זיִא דִנּוא ,ּבייֵהְנָא ןופ ַחֵצֹור

 רֶע ןעוֶו ;םֶהיִא ןיִא טיִנ תָמַא ןייק זיִא םֶע לייוו ,טייֵהְרְהאָ
 רֶע ןיִראָו ,טְסּבְלעֶז ְּךיִז ןּופ רֶע טעֶר ייֹוזַא ,ןעֶניִל ַא טעֶר
 לייוו רעֶּבָא :ןּופָרעֶד רעֶטאַּפ רעֶד דְנּוא ,רעֶנְניִל .ַא ויִא
 :טיִנ ריִמ רֶהיֵא טְּביֹולְג .יֹוזָא ..,טייֵהְרְהַאָו איִד .גאָז .ךיִא
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 ןעוֶו 1 דֶניִז ַא ןיִא ןעֶזייוֵועֶּב ְּךיִמ ןעֶק ְּךייֵא ןּופ רעֶכְלעוֶו 6

 ? טיִנ ריִמ רֶהיֵא טְּביֹולְג םּוראוָו טייֵהְרְהאָו איִד גאָז ְּךיִא
 ;םאָנ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טְרעֶה ,טאָנ ןּופ ויִא סאוָו רעֶד 7

 :טיִנ רֶהיֵא טְרעֶה םּוראָד טאָנ ןּופ טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא לייוַו
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד 8

 ַא טְסיִּב אּוד זַא ,טְגאָועֶג טְכעֶר טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ,טְנאָזעֶג
 ְךיִא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי ?דֵׁש ַא טְסאָה דְנּוא ,יִנֹורְמִׂש 9

 דְנּוא ,רעֶטאָפ ןייֵמ עֶרֶהֶע ְּךיִא טְרֶעייֵנ ,דֵׁש ןייק טיִנ ּבאָה
 ,דֹובְּכ ןייֵמ טיִנ ְךּוז ְּךיִא רעֶּבָא :ׁשִיַבְמ ְּךיִמ טְנעֶז רֶהיֵא 0
 תֶמָאָּב ,תָמֶאָּב :טעֶטְכיִר דְנּוא טְכּוז סאו רעֶנייֵא אָד זיִא סֶע 1

 טעוֶו ,טְראוָו ןייֵמ ןעֶטְלאַה טעוֶו םִע רעוֶו .ְּךייַא ְךיִא גאָז
 ּוצ ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד :ניִּבֶע ףיֹוא טיֹוט םעֶד ןעֶהעֶז םיִנ 9

 ;דֵׁש ַא טְסאָה אּוד זַא ריִמ ןעֶסיוִו דְנּוצַא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 אוד דְנּוא ,םיִאיִבְנ איִד דְנּוא ןעֶּבְראָמְשעֶנ זיִא םֶהָרְבַא
 -ְךעֶפ טיִנ טעוֶו טְראָו ןייֵמ ןעֶטְלאַה טעוֶו םִע רעוֶו ,טְסְנאָז

 איִח רעֶסעֶרְנ אוד טְסיִּב :ניִּבְע ףיֹוא טיֹוט םעֶד ןעֶכּוז 8
 איד דְנּוא ?ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא סאו ,םֶהָרְבַא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא

 ְךיִז אּוד טְסְכאַמ ןעֶמעֶו ;ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ
 ןייַלַא ְּךיִמ אּוהְט ְּךיִא ןעוֶו ,טְרעֶפטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי ?ןייֵלַא 4

 רעֶטאָפ ןייֵמ זיִא םִע ;טיִנְראָג דֹובְּב ןייֵמ זיִא יֹוזַא ,ןעֶרְהֶע
 זיִא רֶע זַא טְנאָז רֶהיִא םעֶד ףיֹוא ,ןעֶרְהֶע ְּךיִמ טּוהְט סאוָו

 רעֶּבָא ,טְנעֶקעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶהיִא דְנּוא :טאָנ רֶעייֵא 8

 ,טיִנ םֶהיֵא ןעֶק ְּךיִא זַא גאָז ְךיִא ןעוֶו דְנּוא .םֶהיֵא ןעֶק ְּךיִא
 ןעֶק ְךיִא רעֶּבָא ,רֶהיִא איז ְּךייֵלְג רעֶגְניִל ַא ןייז ְךיִא לעֶו

 .טאָה רעֶטאָפ רֶעייֵא םֶהָרְבַא :טְראוָו ןייַז טְלאַה דְנּוא םֶהיֵא 6
 טאָה רֶע דְנּוא ;נאָט ןייֵמ ןעֶהעֶז לאָז רֶע זַא טייֵרְפעֶג ְּךיִז

 איד ןעֶּבאָה םּורְד :ןעֶזעוֶועֶג ְּךיִלְהעֶרְפ זיִא דְנּוא ןעֶהעֶזעֶב 7
 רֶהאָי :יִצְפּופ טיִנ ְּךאָנ טְסיִּב אּוד .טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶדּוי

 ּוצ טאָה ַעּוׁשִי ?ןעֶהעֶזעֶג םֶהָרְבַא אּוד טְסאָה דְנּוא ,טְלֵא 8
 םֶהָרְבַא רעֶדייֵא ,ּךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב ,תָמֶאָּב ,טְגאָזעֶג אייֵז

 רעֶנייֵטְׁש ןעֶמּונעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא : ָךיִא ןיִּב ןעֶזעוֶועֶג זיִא 9
 ְךיִז טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא ;ןעֶפְראַו םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶלאָז אייֵז
 ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןּופ זיִא דְנּוא ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ
 :ןעֶגְנאַגעֶגייֵּבְרעֶפ זיִא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְבְרּוד אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ דְנּוא
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 ט לעטיפאק

 1 ןעֶהעֶזעֶג רֶע טאָה ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְרעֶפ זיִא רֶע איז דְנּוא
 2 דנּוא :ןָא טְרּוּבעֶג עֶנייַז ןּופ דְניֵלְּב ןעוֶועֶג זיִא סאוָו ןאַמ ַא
 יֵּבַר ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז
 רֶע זַא ,ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז רעֶדָא רעֶזיִד ,טְניִדְניִזעֶג טאָה רעוֶו
 8 ,טרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשַי ?ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג דְניִלְּב זיִא
 ;ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז טיִנ ָּךיֹוא דְנּוא ,טְניִדְניִזעֶג טאָה ןיילַא רֶע טיִנ
 ןעֶזיוִזאַּב םֶהיֵא ןיִא ןעֶלאָז טאָג ןּופ קְרעֶו איִד יֵדְּכ טְרֶעייֵנ
 4 טאָה סאוָו םֶהיֵא ןּופ קְרעֶו איֵד ןעֶקְרעוֶו םּומ ְּךיִא :ןעֶרעוֶו
 ,טְמּוק טְכאַנ איִד ;גאָט זיִא םֶע גְנאַל יֹוזַא טְקיִשעֶב ְּךיִמ
 8 רעֶד ףיֹוא ןיִּב ְּךיִא תַעַׁשְּב :ןעֶקְרעוֶו טיִנ ןאָק רעֶנייֵק ןעֶו
 6 טאָה רֶע ןעוֶו :טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְכיִל םאָד ְּךיִא ןיִּב טְלעוֶו
 דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶניִּפְׁשעֶנ רֶע טאָה ,טְגאָזעֶג םאֶד
 טֶריִמְׁשעֶּב טאָה דְנּוא ץֶכֶעייֵּפְׁש םעֶד ןּופ םֶהעֶל טְכאַמעֶג טאָה
 7 רֶע דְנּוא ;םֶהעֶל םעֶד טיִמ ןעֶדְניִלְּב םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איִד
 ,ַחֹליִׁש ְּךייֵט םעֶד ןיִא ְךיִד ׁשאֵזו העָנ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 -עֶגְקעוֶוַא רֶע זיִא םּורְד ;טְקיִׁשעֶג טְׁשְטייֵטְרעֶּפ זיִא סאו
 -ְנעֶהעֶז ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶׁשאַועֶג ְךיִז טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַג
 8 רעֶהיִרְפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו איִד דְנּוא ,םיִנֵכְׁש איד :גיִד
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ,רעֶלְטעֶּב ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג
 ?טְלעֶטעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא םאִו רעֶד טיִנ םִע זיִא
 9 ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא ;רעֶד זיִא סֶע זַא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶכְנאַמ
 ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע ;ָּךיִלְנִהֶע םֶהיֵא זיִא רֶע ,ןייֵנ ,טְנאָזעֶג
 10 אי ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה םּורָד :םִע ןיִּב ְךיִא
 11 טאֶה רֶע ?ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶנְפיֹוא ןעֶניֹוא עֶנייַד ןעֶד ןעֶנעֶז
 טְכאַמעֶג טאָה ַעּוׁשִי טְסייֵה סאָו ןאַמ רעֶד ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ
 ּוצ טאָה דְנּוא .טְריִמְׁשעֶּב ןעֶניֹוא עֶנייֵמ טאָה דְנּוא ,םֶהעָל
 יֹוזַא ;ְּךיִד שאו דְנּוא ַחֹליִש ָךייֵט םּוצ העָנ ,טְנאָזעֶג ריִמ

 -נּוא ,ןעֶׁשאוַועֶג ְךיִמ ּבאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ָּךיִא ןיִּב
 12 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶהעֶז ןיִּב ְּךיִא
 :טיִנ םיידַז ְּךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע ? רֶע זיִא ּואְח ,טְגאָזעֶג
 13 זיִא סאָו םעֶד םיִׁשּורְּפ איִד ּוצ טְּכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 14 ןעֶו תֶּבַׁש ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ;ןעֶזעֶועֶג דְנילְּב רעֶהירְפ
 איִד םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,םֶהעֶל םעֶד טְכאַמעֶג טאָה ַעּוׁשְי



 ט ןנחוי בו
 ְךיֹוא םיִׁשּורְּפ איִד םֶהיֵא ןעֶּבאָה םּורְד :טְכאַמעֶגְפיֹוא ןעֶניֹוא 8

 .ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶהעֶז זיִא רֶע יֹוזַא איו ,טְנעֶרְפעֶנ רעֶדיוִז
 םְהעֶל טְנעֶלעֶג טאָה רֶע ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶׁשאוַועֶג ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶגיֹוא עֶנייֵמ ףיֹוא

 םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע ןעֶּבאָה יֹוזַא :גיִדְנעֶהעֶז ןיִּב 6
 טיִנ טְלאַה רֶע ןיִראָָו ,טאָג ןּופ טיִנ זיִא ןאַמ רעֶזיִד ,טְגאָזעֶג

 ׁשֶנעֶמ ַא ןעֶק יֹוזַא איו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא .תָּבַׁש םעֶד
 זיִא סֶע דְנּוא {ןּוהְט רעֶדְנּואוְו עֶכְלעֶזַא רעֶדְניִז ַא זיִא סאוָו

 אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא :אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ אייֵרעֶקְנאַצ ַא ןעֶזעוֶועֶג 7
 ,םֶהָיֵא ןעֶנעוֶו אזד טְסְנאָז סאוָו ,טְגאָזעֶג ןעֶדְניִלְּב םוצ רעֶדיוו
 טאָה רֶע דְנּוא ?טְכאַמעֶגְפיֹוא ןעֶניֹוא עֶנייֵד טאָה רֶע זַא

 ןעֶגעוֶו ןעֶדּוי איד ןעֶּבאָה םּורְד :איִבָנ ַא זיִא רֶע ,טְגאָזעֶג 8
 זיִא דְנּוא ןעֶזעֶועֶג דֶניֵלְּב זיִא רֶע זַא ,טְּביֹולְנעֶג טיִנ םֶהיֵא

 ןְרעֶטְלִע איד ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ויִּב ,ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶהעֶז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶראָועֶג גיִדְנעֶהעֶז זיִא םאוָו םעֶד ןּופ 9

 םאו ,ןְהּוז רֶעייֵא רעֶד ויִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְנעֶרְפעֶג אייֵז
 איו ?ןעֶראָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶג דֶניִלְּב זיִא רֶע זַא טְנאָז רֶהיֵא

 עֶנייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ?גיִדְנעֶהעֶז דָנּוצַא ןעֶד רֶע זיִא יֹוזַא 0

 זיִא רֶע זַא ןעֶסיוִו ריִמ ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןְרעֶטְלֶע
 ;ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג דְניִלְּב זיִא רֶע זַא דְנּוא ןְהּוז רעֶזְנּוא

 רעֶדָא ;טיִנ ריִמ ןעֶסיוִו דְנּוצַא טְהעֶז רֶע יֹוזַא איו רעֶּבָא 1
 ריִמ ןעֶסיוו טְכאַמעֶנְפיֹוא ןעֶניֹוא איִד םֶהיֵא טאָה םִע רעוֶו
 ְךיִז ראַפ טעוֶו רֶע םֶהיֵא טְנעֶרְּפ ,םיֹורְג ןיֹוׁש זיִא רֶע ;טיִנ

 לייװ ,טְנאָזעֶג ןְרעֶטְלֶע עֶנייז ןעֶּבאָה םאָד :ןעֶדעֶר ןייֵלַא 2
 ןעֶדּוי איד ןיִראָו ;ןעֶדּוי איִד ראָפ טאַהעֶג אָרֹומ ןעֶּבאָה אייֵז
 םֶהיֵא טעוֶו רעֶנייַא ןעוֶו זַא ,טְגיִנייֵאְרעֶפ ןיוש ְּךיִז ןעֶּבאָה
 -ָסיֹורַא לּוׁש רעֶד ןּופ רֶע לאָז ,ַחיִׁשָמ םעֶד ראַפ ןעֶנעֶקעֶּב

 ןְרעֶטְלֶע עֶנייַז ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :ןעֶרעוֶו ןעֶפְראָוְועֶג 8
 :םֶהיֵא טְגעֶרְּפ םיֹּורְנ ןיֹוש זיִא רֶע ,טְגאָזעֶג

 ןאַמ םעֶד ןעֶפּורעֶג לאָמ עֶטייוֵוְצ םאָד אייֵז ןעֶּבאָה םּורְד 4
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג דֶניִלְּב זיִא סאו
 :רעֶדְניִז ַא זיִא ןאַמ רעֶזיִד זַא ןעֶסיוִו ריִמ ;טאָנ ּוצ רֹובָּכ ּביִנ

 סייוו רעֶדְניִז ַא זיִא רֶע ּביֹוא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ רֶע טאָה םּורָד 2

 ןעֶזעוֶועֶג דְניֵלְּב ןיִּב ָּךיִא זַא ;ְךיִא סייז ְּךאַז ןייֵא ;טיִנ ְּךיִא
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 26 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה םּורָד :ָךיִא העָז דָנּוצַא דְנּוא
 ןעֶניֹוא עֶנייֵד רֶע טאָה יֹוזַא איז ?ןּוהְטעֶנ ריִד רֶע טאָה סאוָו

 27 ְּךייֵא ּבאָה ְּךיִא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג אייֵז טאָה רֶע ?טְכאַמעֶנְפיֹוא
 טְליז םּוראָו ;טְרעֶהעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,טְגאָזעֶּג ןיֹוׁש
 םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ָּךיֹוא רֶהיֵא טְליִװ ?ןעֶרעֶה רעֶדיוִו םֶע רֶהיֵא
 98 ,טְגאָזעֶג רֶנּוא טְלעֶדיִזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶרעֶו
 ןּופ םיִדיִמְלַת איִד ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא ,דיִמָלַּת ןייַז טְסיִּב אּוד
 29 רעֶּבָא ;הָׁשמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה טאָנ זַא ןעֶסיוִו ריִמ :הֶשמ

 30 טאָה ןאַמ רעֶד :זיִא רֶע ןעֶנאַוו ןּופ טיִנ ריִמ ןעֶסיוִו ,ןעֶזיִד
 סאָד זיִא םעֶד ןיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ
 ְךאָד דְנּוא ,זיִא רֶע ןעֶנאַַו ןּופ טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא זַא רעֶדְנּואוְו
 31 טאָנ זַא ןעֶסיוו ריִמ :טְכאַמעֶגְפיֹוא ןעֶניֹוא עֶנייֵמ רֶע טאָה
 אֵרָי ַא זיִא םִע רעוֶו טְרֶעייֵנ :רעֶדְניִז ןייֵק טיִנ טְרעֶהְרעֶד
 39 ןּופ :רֶע טְרעֶהְרעֶד םעֶד ,ןעֶליוִו ןייַז טּוהְט דְנּוא םיִהֹלָא
 טאָה רעֶציִמיִא זַא ,ןעֶראועֶג טְרעֶהעֶג טיִנ םִע זיִא ןָא ביִּבִע
 ;ןעֶדְניִלְּב םעֶנעֶריֹוּבעֶג ַא ןּופ ןעֶניֹוא איִד טְכאַמעֶנְפיֹוא
 33 טְנאָקעֶג טיִנְראָג רֶע טְלאָו ,טאָנ ןּופ ןייַז טיִנ לאָז רעֶזיִד ןעוֶו
 34 םֶהיֵא וצ ןעֶּבאָה דנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז :ןּוהִט

 ,ןעֶריֹוּבעֶנ ןעֶדְניִז ןיִא ןעֶצְנאַג ןיִא ראָג טְסיִּב אּוד ,טְגאָזעֶג
 -םיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ?םָנּוא אּור טְסְנעֶרעֶל דְנּוא

 :ןעֶפְראָועֶג
 38 ,ןעֶפְראוָועֶגְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז זַא טְרעֶהעֶנ טאָה ַעּוׁשַי
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע ןעזֶו דְנּוא
 36 טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה רֶע ?טאָג ןּופ ןְהּוז םעֶד ןָא אּוד טְסְּביֹולְג
 םֶהיֵא ןָא לאָז ְּךיִא זַא ןעֶד רֶע זיִא רעוֶו ,ראַה ,טְנאָזעֶג דְנּוא
 37 םֶהיֵא טְסאָה אּוד ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשַי ?ןעֶּביֹולְג
 :רֶע זיִא ,ריִד טיִמ טעֶר סאָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ְּךיֹוא
 38 טאָה רֶע דְנּוא ;ּביֹולְג ְּךיִא ,ראַה ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 39 טָּפְשִמ םּוצ טְנאָזעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :טְקיִּבעֶג םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז

 ןעֶהעֶז סאָו איִד זַא ,ןעֶמּוקעֶג טְלעֶו רעֶזיִד ןיִא ּךיִא ןיִּב
 רֶניֵלְּב ןעֶלאָז ןעֶהעֶז סאָו איִד ְךְנּוא ,ןעֶהעֶז ןעֶלאָז טיִּנ
 40 םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָָו םיִׁשּורְּפ איִד ןּופ עֶכיֵלְמֶע :ןעֶרעוֶו
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְרעֶהעֶנ סאָד ןעֶּבאָה ןעֶזעוֶועֶנ
 41 אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשַי ?דניִלְּב ְךיֹוא ןעֶד ריִמ ןעֶנעֶז ,טְגאָזעֶג
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 טיִנ רֶהיֵא טְלאָו יֹוזַא ,ןייֵז דְניִלְּב טְלאָז רֶהיֵא ןעֶו ,טְגאָזעֶג

 ןעֶהעֶז ריִמ ,רֶהיֵא טְגאָז ,דְנּוצַא רעֶּבָא ;טאַהעֶנ דְניִז עֶנייֵק
 ;דְניִז עֶרייֵא טְּבייֵלְּב יֹוזַא

 י לעטיפאק
 ןייֵרַא טיִנ טְמּוק סאו רעֶד ,ְּךייֵא ְּךיִא גאָז תֶמֶאָּב תֶמֶאְּב 1

 טְנייֵטְׁש רֶע טְרֶעייֵנ ,ריִהְט איִד ְּךְרּוד לאַטְׁשְפאָׁש םעֶד ןיִא
 :רעֶּביֹור ַא דְנּוא בָנֵנ ַא זיִא רעֶד ,ןייֵרַא ּואְו טְשְרעֶדְנַא

 רעֶד זיִא ריִהְט איִד ְּךְרּוד ןייַרַא טְמּוק סאוָו רעֶד רעֶּבָא 2
 ,םֶהיֵא טְנעֶּפֶע רעֶטיִה ריִהְמ רעֶד :ָףאָׁש איִד ןּופ ְּךּוטְסאַּפ 3

 עֶנייֵז טָפּור רֶע דְנּוא ;לֹוק ןייַז ןעֶרעֶה ףאָׁש איִד דְנּוא
 ןעוֶו :סיֹורַא אייֵז טְרְהיִפ דְנּוא ,ןעֶמאָנ םייַּב ףאָׁש עֶנעֶנייֵא 4

 ,אייז ראָפ רֶע טְהעֶנ ,עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז עֶלַא םיֹורַא טְרְהיִפ רֶע
 :לֹוק ןייַז ןעֶנעֶק אייֵז לייוו ;ְךאָנ םֶהיֵא ןעֶנְלאָפ ףאָׁש איִד דְנּוא

 טרֶעייַנ ,ןעֶנְלאָפְכאָנ טיִנ אייֵז ןעֶלעוֶו ןעֶרְמעֶרְפ ַא רעֶּבָא 8
 לּוק סאָד טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז ןיִראוָו ,קעוָוַא םֶהיֵא ןּופ ןעֶפיֹול

 -עֶנ אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי טאָה לֶׁשֶמ םעֶזיִד :עֶדְמעֶרְפ איִד ןּופ 6
 טאָה רֶע סאו ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ; טְנאָז
 :טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ

 תֶמֶאַּב ,תֶמָאְּב ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ רעֶדיוז ַעּוׁשִי טאָה םּורְד 7
 עֶלַא :ָףאָׁש איִד ןּופ ריִהְט איִד ןיִּב ְּךיִא ,ָךייַא ָּךיִא נאָז 8

 ;רעֶּביֹור דְנּוא םיִבָנֵנ ןעֶנעֶז ןעֶמּוקעֶנ ריִמ ראָפ ןעֶנעֶז םאוָו
 ןיִּב ְּךיִא :טְרעֶהעֶנּוצ טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ףאָׁש איִד רעֶּבָא 9

 רעֶד ,ןעֶמּוקְנייִרַא ריִמ ְּךְרּוד טעוֶו סֶע רעוֶו ;ריִהְט איִד
 דְנּוא ןעֶהעֶגְנייַרַא טעֶו דְנּוא ןעֶרעֶו טעֶטעֶרעֶג טעוֶו

 טְמּוק בֶנֵנ ְךעֶד :ןעֶניִפעֶג עֶׁשאַּפ טעוֶו דְנּוא ,ןעֶהעֶנְסיֹורַא 0
 דִנּוא ןעֶטְכעֶׁש דְנּוא ןְנעֶבְנַג לאָז רֶע זַא טְרֶעייֵנ ,ןייַרַא טיִנ
 ןעֶּבאָה ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא

 רעֶד ןיִּב ְּךיִא :ןעֶּבאָה רֶהעָמ ְּךאָנ םִע ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶּבעֶל 1
 ןעֶּבעֶל ןייַז טְנעֶל ְּךּוטְסאַּפ רעֶטּוג רעֶד .ָּךּוטְסאַּפ רעֶטּוג

 טיִנ זיִא סאוָו רעֶנעֶגְנּודעֶג רעֶד :ףאָׁש איִד ראַפ רעֶדיִנַא 2
 ,עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז טיִנ ןעֶנעֶז ףאָׁש איֵד םאָו ְּךּוטְסאַּפ רעֶד

 דְנּוא ףאָׁש איִד טְזאָלְרעֶפ דְנּוא ,ןעֶמּוק ףְלאָָו םעֶד טְהעֶז -
 :אייֵז טייֵרַּפְׁשּוצ דְנּוא טְּפאַח ףְלאָו רעֶד דְנּוא ,טְפיֹולְטְנַא

 טְגְראָז דְנּוא ,רעֶנעֶגְנּודעֶג ַא זיִא רֶע לייוו טְפיֹולְטְנָא רֶע 8
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 14 דִנּוא ָךּוטְסאַּפ רעֶטּוג רעֶד ןיִּב ְּךיִא :ָףאָׁש איִד ראַפ טיִנ
 15 יֹוזַא :ְךיִמ ןעֶנעֶק עֶנייַמ איִד דְנּוא ,עֶנייֵמ איִד ןעֶק ְךיִא

 ,רעֶטאָפ םעֶד ןעֶק ְּךיִא דְנּוא ;ְּךיִמ ןעֶק רעֶטאָפ רעֶד איו
 16 דִנּוא :ףאָׁש איִד ראַפ ןעֶּבעֶל ןייֵמ רעֶדיִנַא געָל ָּךיִא דְנּוא
 ,לאַטְש ןעֶזיִד ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז סאוָו ,ףאָׁש עֶרעֶדְנַא ּבאָה ָּךיִא
 לֹוק ןייֵמ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶגְנעֶרְּב ְּךיִא םּומ עֶזיִד ְךיֹוא
 -ָםאַּפ ןייַא דְנּוא עֶדְרעֶה עֶנייֵא ןייַז טעדֶו םִע דְנּוא ,ןעֶרעֶה
 17 רעֶדיִנַא געֶל ְּךיִא לייוַו ,רעֶטאָפ רעֶד ְּךיִמ טְּביִל םּורְד :ְךּוט

 :ןעֶטְלאַהְרעֶד רעֶדיִװ םִע לאָז ְךיִא זַא ,ןעֶּבעֶל ןייַמ
 18 ייֵנַא םִע געֶל ָּךיִא טְרֶעייֵנ ,ריִמ ןּופ טיִנ םִע טְמעֶנ רעֶנייֵק
 -ּוצְרעֶדיִנַא םִע טְכאַמ ּבאָה ְּךיִא ;טְסּבְלעֶז ריִמ ןּופ רעֶד
 ;ןעֶמעֶנ ּוצ רעֶדיִװ םִע טְכאַמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶנעֶל
 :רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶמּוקעֶּב ָּךיִא ּבאָה טאָּבעֶנ םעֶזיִד
 19 רעֶּביִא ןעֶדּוי איִד ןעֶשיוִוְצ גירְק ַא ןעֶזעוֶועֶג רעֶדיוִז זיִא סִע
 20 טאָה רֶע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןּופ עֶליִפ דְנּוא :רעֶטְרעוֶו עֶזיִד
 ?ּוצ םֶהיֵא רֶהיֵא טְרעֶה סאָוְראַפ ;עֶנּוׁשְמ זיִא דְנּוא דֵׁש ַא

 91 םעֶנייֵא ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶדעֶר עֶזיִד ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא
 ןּופ ןעֶניֹוא איִד ןעֶכאַמְפיֹוא דֵׁש ַא ןעֶק ;דֶׁש ַא טאָה סאו

 ?ןעֶדְניִלְּב ַא
 99 -עֶב זיִא םֶע דְנּוא ;םִיַלָׁשּורִי ןיִא הָּבּונַח ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע
 23 תיֵּב ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא זיִא ַעּושַי דְנּוא :רעֶטְניוִו ןעֶזעוֶו

 21 איִד םֶהיֵא ןעֶּבאָה יֹוזַא :הֹמֹלִש ןּופ ׁשיִלָּפ םעֶד ןיִא ׁשָדְקִמַה
 אי ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ןעֶדּוי
 טְסיִּב אּוד ןעוֶו ?ןעֶטְלאַה קפָס ןיִא םִנּוא אּוד טְסעוֶו גְנאַל

 28 ,טרעֶּפְטְנֶעעֶג אייֵז טאָה ַעּוׁשֵי :ְךיִלְטְנעֶּפֶע םֶנּוא גאָז ַחיִׁשָמ
 איד ;םיִנ טְּביֹולְג רֶהיֵא דְנּוא ,טְנאָזעֶג ְּךייֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא
 עֶזיִד ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶמאָנ םיִא אּוהְט ְּךיִא סאָו קְרעוֶו
 96 ןיִראָו ,טיִנ טְּביֹולְג רֶהיִא רעֶּבָא :ריִמ ףיֹוא ןעֶנייֵצעֶּב
 27 ןיימ ןעֶרעֶה ףאָׁש עֶנייֵמ :ףאָׁש עֶנייֵמ ןּופ טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא
 :ָךאָנ ריִמ ןעֶנְלאָפ אייֵז דְנּוא ,אייֵז ןעֶק ְּךיִא דנּוא .,לֹוק
 28 -ְנייֵק ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע אייֵז ּביִג ְּךיִא דְנּוא
 טיִנ אייֵז טעֶֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶרעֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ לאָמ
 29 אייֵז טאָה סאו רעֶטאָפ ןייֵמ :ןעֶסייֵרְסיֹוא דְנאַה עֶנייֵמ ןּופ
 ןאק רעֶנייֵק דְנּוא ,עֶלַא איז רעֶסעֶרְג זיִא ןעֶּבעֶגעֶב ריִמ
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 רעֶד דְנּוא ְּךיִא .ןעֶסייֵרְסיֹוא רעֶטאָפ םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ 0
 -םיֹוא רעֶריִו ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איד :םֶנייֵא ןעֶנעֶז רעֶטאָפ 1

 :ןעֶּפְראַוַו םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶלאָז אייֵז זַא רעֶנייֵטְׁש ןעֶּביֹוהעֶג
 ְךיִא ּבאָה קְרעֶו עֶטּוג עֶליִפ ,טְרעֶּפטְנֶעעֶג אייֵז טאָה ַעּוׁשִי 82

 ןּופ עֶכְלעוֶו ןעֶגעֶו ;רעֶטאָפ םעֶד ןּופ ןעֶזיִועֶג ְּךייִא

 ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איד ?ךיִמ רֶהיִא טְגיִניִטְׁשְרעֶפ קְרעוֶו עֶדיִד 8
 ַא ראַפ טיִנ ְּךיִד ןעֶגיִניִטְׁשְרעֶפ ריִמ ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא
 אוד לייוו דְנּוא ,גְנֹורעֶטְסעֶל ַא ראַפ טְרֶעייֵנ ,קְרעוֶו םעֶטּוב

 ַעּושַי :טאָנ ַא טְסּבְלעֶז ְךיִד טְסְכאַמ דְנּוא ׁשְנעֶמ ַא טְסיִּב 4

 ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ םִע טְהעֶּטְׁש ,טרעֶּפְטְנֶעעֶג אייֵז טאָה
 ןעוֶו ? רעֶמעֶג טְנעֶו רֶהיִא ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא ,הָרֹוּת עֶרייֵא 3

 טאָנ ןּופ טְראָו סאָד עֶכְלעֶו וצ רעֶטעֶנ אייֵז טֶּפּור רֶע
 :ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשּוצ טיִנ ןעֶק טְפיִרְׁש איִד דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא

 טְניִלייֵהעֶג טאָה רעֶטאָפ רעֶד םעֶד םֶהיֵא ףיֹוא רֶהיֵא טְגאָז 6
 ְךיִא לייוֵו ,טְסְרעֶטְסעֶל אּוד ,טְקיִׁשעֶג טְלעוֶו רעֶד ןיִא דְנּוא

 אּוהְט ְּךיִא ןעוֶו ?טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד ןיִּב ָךיִא ,טְגאָזעֶג ּבאָה 7
 רעֶּבָא :םיִנ ריִמ טְּביֹולְג ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןופ קְרעוֶו איִד טיִנ 8

 יֹוזַא ,טיִנ ריִמ טְּביֹולְג רֶהיֵא ּוליִּפַא ןעוֶו ,אּוהְט ְּךיִא ןעוֶו

 טְלאָז דנּוא ,ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ ,קְרעוֶו איִד טְּביֹולְג
 ןיִא ְּךיִא דְנּוא ,ריִמ ןיִא זיִא רעֶטאָפ רעֶד זַא ןעֶנעֶקְרעֶד

 ּוצ טֶכּוזעֶג רעֶדיוִו םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא :רעֶטאָפ םעֶד 9
 ;ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ ויִא רֶע רעֶּבָא ;ןעֶמעֶנ

 טייֵז עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא רעֶדיז זיִא רֶע דְנּוא 0
 ,טְלֵבֹוטעֶג טְׁשְרֶעּוצ טאָה ןֶנָחֹוי ּואְו טְרָא סעֶד ּוצ ,ןֵדְרַי

 םֶהוֲא ּוצ ןעֶנעֶז עֶליִפ דְנּוא :ןעֶּביִלְּבעֶג טְראָד זיִא רֶע דְנּוא 1
 רעֶדְנּואוְו ןייק טאָה ןָגָחֹוי ,טְגאַזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 -עֶב םֶהיֵא ןּופ טאָה ןָנֶחֹוי סאָָו םעֶלַא רעֶּבָא ,ןּוהְמעֶב; טיִנ

 םֶהיָא ןָא טְראָד ןעֶּבאָה עֶליִפ דְנּוא :רֶהאָװ זיִא טְגאָז 2
 :טְּביֹולְגעֶג

 אי לעטיפאק
 ןּופ רָזָעְלֶא ,רעֶקְנאַרק רעֶסיוִועֶג ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא 1 |

 -ְםעוֶוְׁש עֶרֶהיִא דְנּוא םָיְרִמ ןופ ףְראָד םעֶד ןּוֿפ ,יִניִה-תיֵּב
 ראַה םעֶד טאָה סאוָו םִיְרִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע :אָּתְרַמ רעֶמ 2

 ְסיִמ םיִפ עֶנייִז טְשיוִועֶנְּפָא טאָה דְנּוא ,טְּבְלאַזעֶג רֹמ טיִמ
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 -עֶג קְנאַרְק זיִא רָזָעְלֶא רעֶדּורְּב רֶהיִא סאו ,ראָה עֶרֶהיִא
 8 טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ רעֶטְסעוֶוְׁש איִד ןעֶּבאָה םּורָד :ןעֶזעוֶו
 זיִא טְסְּביִל אּוד ןעֶמעוֶו רעֶד ,העָז ,ראַה ,טְנאָזעֶג דִנּוא
 4 ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶנ סאָד טאָה ַעּוׁשִי איוִו :קְנאַרְק
 דֹובָּכ םעֶד ּוצ טְרֶעייֵנ ,טיֹוט םּוצ טיִנ ויִא טייֵהְקְנאַרְק עֶזיִד
 -ְךעֶפ םעֶד ְּךְרּוד לאָז טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד יֵדְּכ ,טאָנ ןּופ
 8 דְנּוא אָּתְרַמ טְּביִלעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶרעוֶו טְכיֵלְרעֶה
 6 -עֶנ טאָה רֶע ןעוֶו םּורְד :רֶזָעְלֶא דנּוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרְהיִא

 געֶט אייוַוְצ ןעֶּביִלְּבעֶג רֶע זיִא קְנאַרק זיִא רֶע זַא טְרעֶה
 7 רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד :ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ּואְו טְרָא םעֶד ןיִא

 ןייֵק ןעֶהעֶגְרעֶדיִו ריִמ ןעֶזאָל ,טְגאָזעֶג םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ּוצ
 8 איד ,יִּבַר ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִדיִמְלִּמ איִד :הָדּוהְי

 דְנּוא ,ןעֶניִנייֵטְׁשְרעֶפ ּוצ טְכּוזעֶנ טְׁשְרֶע ָּךיִד ןעֶּבאָה ןעֶדּוי
 9 ןעֶנעֶז ,טְרעֶפטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשַי ?ןיִהַא רעֶדיוו אּוד טְסְהעֶנ
 םּורַא טְהעֶג רעֶנייֵא ןעוֶו ?גאָּט םעֶד ןיִא הָעָׁש ףְלעוֶוְצ טיִנ
 רֶע ןיִראָו ,טיִנ ְּךיִז רֶע טְלעֶכיֹורְטְׁש יֹוזַא גאָט אייֵּב
 10 טְֶהעֶנ םִע רעוֶו רעֶּבָא :טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ טְכיֵל סאָד טְהעֶז

 טְכיֵל ןייק זיִא סֶע לייוװ ,ךיִז טְלעֶכיֹורְטְׁש ,טְכאַנ אייֵּב םּזרַא
 11 דְנּוא .טְנאָזעֶג רֶע טאָה רעֶטְרעוֶו עֶזיִד :םֶהיֵא ןיִא טיִנ

 רֶזָעְלֶא דְנייֵרְפ רעֶזְנּוא ,טְנאָעֶג אייז ּוצ רֶע טאָה ָּךאָנְרעֶד
 :ןעֶקעוֶוְפיֹוא םֶהיֵא לאָז ְּךיִא זַא העָנ ְּךיִא רעֶּבָא ;טְּפאָלְׁש
 19 רֶע ןעוֶו ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םיִדיֵמְלַּמ איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא
 3 -עֶנ טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו דְנּוזעֶנ רֶע טעוֶו טְפאַלְׁש
 טעֶר רֶע זַא טְנייֵמעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ָּךאָד ,טיֹומ ןייַז ןּופ טעֶר
 14 ּוצ ְךיִלטְנעֶפֶע ַעּושִי טאָה ןאַד :ףאָלְׁש ןיִא ןעֶהּור ןייַז ןּופ

 12 ְּךיִא דנּוא :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶזֵעְלֶא ,טְנאָזעֶב אייֵז
 -עֶג טְראָד טיִנ ןיִּב ְּךיִא זַא ,ןעֶנעוֶו טעֶרייֵא ןּופ ְּךיִמ ָעייֵרְפ
 ּוצ ריִמ ןעֶזאָל רעֶּבָא ,ןעֶּביֹולְנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ןעֶזעוֶו
 16 ,םֹומֹודיִד ןעֶפּורעֶנ זיִא סאו ,אָמֹוּת טאָה יֹוזַא :ןעֶהעֶנ םֶהיֵא
 ,ןעֶהעֶג ָּךיֹוא ריִמ ןעֶזאָל .טְנאָזעֶג םיִדיֵמְלַּת-ְטיִמ עֶנייֵז ּוצ
 :ןעֶּבְראַּטְׁש םֶהיֵא טיִמ ןעֶלאָז ריִמ זַא
 17 זיִא רֶע זַא ןעֶנּופעֶג רֶע טאָה ןעֶמּוקעֶנ זיִא ַעּוׁשֵי ןעוֶו םּורְד
 18 זיִא יִניִה-תיֵּב דְנּוא :רֶּבֹק םיִא געֶט רֶעיִּפ ןעֶזעוֶועֶג ןיֹוׁש

 דְלעֶפ רעֶקַא ןעֶצְפּופ ןעֶגעֶק ,םִיַלָׁשּורְו וצ ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶהאָנ
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 אָּתְרַמ ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז ןעֶדּוי איד ןּופ עֶליִפ דְנּוא :טייוו 9

 רֶעייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶטְסייֵרְט אייֵז ןעֶלאָז אייֵז זַא ,םָיְרִמ דְנּוא
 טְמּוק ַעּוׁשֵי זַא טְרעֶהעֶג טאָה אָּתְרַמ ןעוֶו דְנּוא :רעֶדּורְּב 0

 ןיֵא זיִא םִיְרִמ רעֶּבָא ;ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶקְטְנַא םֶהיֵא איִז זיִא
 ,ראַה .ַעּוׁשִי ּוצ טְגאָזעֶג אָּתְרַמ טאָה יֹוזַא :ןעֶסעֶזעֶג זיֹוה 1

 רעֶדּורְּב ןייֵמ טְלאוָו יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג אָד טְסְלאָו אּוד ןעוֶו
 סאָו ,דִנּוצַא ּוליִפַא זַא םייוֵז ָּךיִא דְנּוא :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ םיִנ 2
 ַעּוׁשִי :ןעֶּבעֶג טאָג ריִד טעז ,טאָג ןּופ ןעֶמעֶּב טְסעוֶו אּוד 2

 :ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא טעוֶו רעֶדּורְּב ייד ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה
 -פיֹוא טעוֶו רֶע זַא סייוו ְּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה אָּתְרַמ 4

 :גאָט ןעֶטְצעֶל םעֶד ןיִא גְנּוהעֶטְׁשְרֶעְפיֹוא רעֶד ןיִא ןעֶהעֶטְׁש
 בְנּוַהעֶטְׁשְרֶעְפיֹוא איד ןיִּב ְּךיִא טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׂשִי 8

 זִיַא רֶע ןעוֶו ,ריִמ ןָא טְּביֹולְג םַע רעוֶו :ןעֶּבעֶל סאָד דְנּוא
 רעֶד דְנּוא :ןעֶּבעֶל ָּךאָד רֶע טעוֶו יֹוזַא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ְךיֹוא 6

 טיִנ גיִּבֶע ףיֹוא טעוֶו ,רימ ןָא טְּביֹולְנג דְנּוא טְּבעֶל םִע רעוֶו
 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה איִז ?םאָד אּוד טְסְּביֹולְג ,ןעֶּבְראַטְׁש 7

 ןְהּוז רעֶד ,ַחיִׁשָמ רעֶד טְסיִּב אּוד זַא ּביֹולְנ ְּךיִא ,ראַה אְי
 טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא :טְלעוֶו רעֶד ןיִא טְמּוק םאוָו טאָג ןּופ 8

 ןעֶפּורעֶג טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא איִז זיִא ,טְגאָזעֶג סאָד

 ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,טייֵהְרעֶליִּטְׁש םִיְרִמ רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרֶהיִא
 איז ןעוֶו דְנּוא :ָּךיִד טְפּור רֶע דְנּוא אָד זיִא רעֶרְהעֶל רעֶד 9

 דֵנוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא רְניוִוְׁשעֶנ איִז זיִא טְרעֶהעֶג םאָד טאָה

 ףְראָד םיִא טינ ָךאָנ זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא :ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא 0

 ּואְ טְרָא םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טְרֶעייֵנ ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא
 :ןעֶפאָרְטעֶג םֶהיֵא טאָה אָּתְרַמ

 ןעֶזעוֶועֶג זיֹוה םיִא רֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאו ,ןעֶדּוי איִד םּורְד 1
 זַא ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ,טְסייֵרְטעֶנ איִז ןעֶּבאָה דְנּוא
 -עֶנְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא גְניִלְציִלְּפ זיִא םָיְרִמ

 ןעֶּבאָה דִנּוא .ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ רֶהיֵא אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶגְנאַג
 טְרָאָד לאָז איִז זַא ,רֶבֵק םּוצ קעוֶוַא טְהעֶנ איִז ,טְגאָזעֶג

 זיִא ַעּוׁשי ּואוְו ןעֶמּוקעֶג ןיִהַא זיִא םִיְרִמ ןעוֶו םּורְד :ןעֶנייוֵו 2
 איד ּוצ םֶהיֵא איִז זיִא ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג
 אּוד ןעוֶו ,רַאַח ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ןעֶלאַפעֶג םיִפ
 -עַנ טיִנ רעֶדּורְּב ןייֵמ טְלאָו .יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג אָד טְסְלאוָו
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 33 טאָה איִז זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו םּורְד :ןעֶּבְראָטְׁש
 ןעֶּבאָה רֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָו ןעֶדּוי איִד זַא דנּוא ,טְנייוֵועֶ
 ְךיִז טאָה דְנּוא ,טְסייֵג םיִא טְצְפיִזעֶג רֶע טאָה ,טְּניִיוַועֶנ
 34 רֶהיֵא טאָה ּואְו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג רַעַצְמ
 םּוק ,ראַה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז ?טְנעֶלעֶג םֶהיֵא

 33 ןעֶדּוי איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא :טְנייוֵועֶג טאָה ַעּוׁשַי :העְז דְנּוא
 36 עֶכיִלְמֶע רְנּוא :טְּביִלעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע איז טְהעֶז ,טְנאָזעֶג
 37 ןּופ ןעֶניֹוא איִד טאָה סאָו רעֶד ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןּופ
 ןעֶכאַמ טְנאַקעֶג טיִנ רֶע טְלאוָו ,טְכאַמעֶגְפיֹוא ןעֶדְניִלְּב םעֶד

 38 רעֶדיוו ַעּוׁשִי טאָה יֹוזַא ?ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ לאָז רעֶזיִד ְּךיֹוא זַא

 םֶע דְנּוא ,רָבֵק םּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא דָנּוא ,טְצְפיִזעֶג ְּךיִז ןיִא
 :ןעֶנעֶלעֶג ףיֹורְד זיִא ןייֵטְׁש ַא דְנּוא ,עֶלעֶה ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא

 89 איד אֵּתְרַמ ,ןייֵטְׁש םעֶד קעוֶוַא טְמעֶנ ,טְנאָזעֶג טאָה ַעּוׁשַי

 ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ,ןעֶטיֹוט םעֶד ןּופ רעֶטְסעוֶוְׁש

 40 ַעּוׁשִי :טיֹוט נעֶט רֶעיִפ זיִא רֶע ןיִראָו ,ןיֹוש טְקְניִטְׁש רֶע

 ןעוֶו ,טְגאָזעֶג טיִנ ריִד ְּךיִא ּבאָה ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה
 -ְכיִלְרעֶה איִד ןעֶהעֶז אּוד טְסעֶו יֹוזַא ןעֶּביֹולְנ טְסעוֶו אּוד
 41 ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןייֵטְש םעֶד אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא :טאָנ ןּופ טייק
 טאָה דָנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶניֹוא עֶנייֵז טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא

 -עֶנ ְּךיִמ טְסאָה אּוד זַא ריִד קְנאַד ְּךיִא רעֶטאָפ ,טְגאָזעֶג
 49 ,ביִדְנעֶטְׁשעֶּבְּךיִמ טְסְרעֶה אּוד זַא טְסּואוְועֶנ ּבאָה ְּךיִא :טְרעֶה
 סאָד ְּךיִא ּבאָה םּורַא טְהעֶטְׁש סאוָו קְלאָפ םעֶד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא
 -עֶנ ְּךיִמ טְסאָה אּוד זַא ןעֶּביֹולְג ןעֶלאָז אייֵז זַא .,טְנאָזעֶב
 43 ןֶעיִרְׁשעֶג רֶע טאָה ,טְנאָזעֶג סאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :טקיש
 44 רעֶטיֹוט רעֶד דְנּוא :סיֹורַא םּוק ,רָזָעְלֶא ,לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ
 איִד טיִמ דְנעֶה דְנּוא םיִפ ןעֶדְנּוּבעֶנ ,ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זיִא

 ַא טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶדְנּוִּבְרעֶפ זיִא םיִנָּפ ןייַז דְנּוא ,ןיִכיִרְכַּת
 ,ףיֹוא םֶהיֵא םעֶדְניִּב ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּוׁשִי .לעֶביִמ
 :ןעֶהעֶג םֶהיֵא טְזאָל דְנּוא
 45 רְנּוא ,םִיָרִמ ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז םאִו ןעֶדּוי עֶליִּפ םּורְד

 םֶהיֵא ןָא ןעֶּבאָה ,ןּוהְטעֶנ טאָה ַעּוׁשִי סאו ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה
 46 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז ןּופ עֶכיִלְמֶע רעֶּבָא :טְּביֹולְגעֶב
 ַעּוׁשַי סאוָו טְלְהעֶצְרעֶד אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,םיִׁשּורְּפ איִד ּוצ
 :ןּוהָטעֶנ טאָה
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 -ךעֶפ םיִׁשֹורְּפ איד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא 7

 ריִמ ןעֶלאָז סאָו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןירדֶהְנַמ איד טְלעֶמאַז
 -עוֶו ריִמ ןעוֶו ?ןעֶכייֵצ ליִפ טּוהְט ןאַמ רעֶזיִד ןיִראָו ,ןּורָש 8

 ;ןעֶּביֹולְנ םֶהיֵא ןָא עֶלַא ןעֶלעוֶו ,ןעֶזאָל יֹוזַא םֶהיֵא ןעֶל
 ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו רעֶמיֹור איִד דְנּוא

 אייז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא :קְלאָפ רעֶזְנּוא דְנּוא םֶרֶא רעֶזְנּוא 9
 רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶכְלעוֶו ,אָפָיַק ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאוָו
 רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ,-ֶהאָי םעֶנעֶי ןיִא לֹודָנ ןֵהֹּכ

 טּוג זיִא סֶַע זַא טיִנ טְכאַרְטעֶּב רֶהיֵא דְנּוא :טיִנְראָג טְסייוֵו 0
 ,קְלאָפ םעֶד ראַפ ןעֶּבְראַטְׁש לאָז ׁשְנעֶמ ןייֵא זַא םִנּוא ראַפ
 ;ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ לאָז קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד זַא דְנּוא

 טְרֶעייֵנ ,טְסּבְלעֶז ְּךיִז ןּופ טְנאָזעֶג טיִנ רֶע טאָה םאָד דְנּוא 1
 ,רֶהאָי םעֶנעֶי ןיִא לֹודָנ ןַהֹּכ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע לייוו
 קְלאָפ םעֶד ראַפ טעוֶו ַעּוׁשָי זַא טְנאָועֶג תֹואיִבְנ רֶע טאָה
 זַא טְרֶעייֵנ ןייֵלַא קְלאָפ םעֶד ראַפ טיִנ דְנּוא :ןעֶּבְראַטְׁש
 םאו טאָנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶלְמאַזְנייַא םעֶנייֵא ןיִא לאָז רֶע

 ןָא גאָט םעֶד ןּופ אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא :טייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶנעֶז 8
 ;ןעֶטייֵט םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטְלאַהעֶג הָצֵע עֶנייֵא

 ןעְֶנאַגעֶגְמּורַא ְךיִלְטְנעֶפֶפ רֶהעֶמ טיִנ ַעּוׁשִי זיִא םּורָד 4

 -עֶגְקעוֶוַא ןעֶטְראָד ןּופ זיִא טְרֶעייֵנ ,ןעֶדּוי איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 טאָטְׁש ַא ּוצ ,רֵּבְדִמ רעֶד ןּופ טְנעֶהאָנ טֶרָא ןייֵא ּוצ ןעֶנְנאַג
 ןעֶטְלאַהעֶנְפיֹוא טְראָד ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ;םִיַרְפֶא טְסייֵה סאו

 םּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶהאָנ זיִא סֶע דְנּוא :םיִדיִמְלַּת איִד טיִמ 8
 ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז עֶליִפ דְנּוא ,חַסֶּפַה נַח ןעֶׁשיִרּוי

 ְךיִז ןעֶלאָז אייז יִדְּכ ,חַסֶּפ ףיֹוא םִיַלָׁשּורְי ןייֵק דְנאַל םעֶד
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ַעּוׁשִי טְכּוזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא :ןעֶגיִנייֵר 6

 תיֵּב ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו טעֶרעֶג ְךיִז ןעֶׁשיוִוְצ
 םּוצ ןעֶמּוק טיִנ טעוֶו רֶע זַא ?רֶהיֵא טְקְנעֶד סאוָו ,ׁשֶדְקִמַה

 םיִׁשּורּפ איִד דנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד דְנּוא ?בֹוט םֹוי 7

 טעוֶו רעֶצעֶמיִא ןעוֶו זַא ,טאָּבעֶנ ַא ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה

 ןעֶלאָז אייז יִדְּכ ,ןעֶנאָזְנָא םִע רֶע לאָז ,זיִא רֶע ּואוְו ןעֶסיוִ
 :ןעֶמעֶנ םֶהיֵא

 בי לעטיפאק
 ןייק ןעֶמּוקעֶנ ַעּוׁשִי ויִא ,חַסֶּפ םעֶד ראַפ נעֶט סְקעֶז םּורְד 1
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 ,ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶנעֶּבְראָטְׁשעֶג רעֶד רֶזֶעְלֶא ּואֹוְו  ,יָניִה"תיִּב
 2 דְנּוא :טְקעוֶועֶגְפיֹוא טיֹוט םעֶד ןּופ טאָה ַעּוׁשַי ןעֶּכְלעוֶו

 דְנּוא ,טְכאַמעֶג לְהאָמְדְנעֶּבָא ןייֵא טְראָד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 רעֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶזָעְלֶא רעֶּבָא ;טְניִדעֶּב טאָה אָּתְרַמ
 8 יֹוזַא :ןעֶסעֶזעֶג שיט םייַּב םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאו איִד ןּופ
 דְנּוא ,ְךֶרֶנ רֹמ ןעֶרֶעייֵט ןּופ טְנּופ ַא ןעֶמּננעֶג םִיִרְמ טאָה
 םיִפ עֶנייֵז טאָה דַנּוא ,ַעּוׁשִי ןּופ םיִפ איִד טְּבְלאַזעֶג טאָה
 -עֶג ליִפ זיִא ּזיֹוה סאָד דְנּוא ;ראָה עֶרְדיִא טיִמ טְׁשיִועֶנְּבֶא
 4 עֶנייֵז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא :רֹמ םעֶד ןּופ ַהיֵר םעֶד טיִמ ןעֶזעוֶו
 טְלאָזעֶג םֶהיֵא טאָה סאו ,תֹויַרְק ׁשיִא הָדּודְי םיִדיִמְלַּת
 8 רמ םעֶזיִד טיִנ זיִא םּוראָו :טְנאָזעֶג טאָה ,ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא
 דְנּוא ,ןעֶדְליִג טְרעֶדְנּוה אייֵרְד ראַפ ןעֶראָועֶג טְפיֹוקְרעֶפ
 6 רֶע טאָה סאָד רֶנּוא :ןעֶּבעֶנעֶג טייל עֶמעֶרָא איִד ּוצ
 ,טְגְראָזעֶג טייל עֶמעֶרָא איִד ראַָפ טאָה רֶע לייוֵו טיִנ ,טְגאָזעֶב
 -ייַּב םעֶד טאָה דְנּוא ,בֶנֵנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע לייוַו טְרֶעייֵנ
 ןעֶניִרְד זיִא סאָו ןעֶנאָרְמעֶג טאָה דְנּוא ,טאַהעֶב לעֶמ
 7 זאָל ,טְגאָזעֶג ַעּוׁשִי טאָה םּורָד :ןעֶראָועֶג ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא
 ;הָרּובְק עֶנייֵמ ןּופ גאָט םּוצ ןעֶטְלאַהעֶּב סֶע טאָה איִּז ,איִז

 8 ;ךייַא טיִמ גיִדְנעֶטְׁשעֶּב רֶהיֵא טאָה טייל עֶמעֶרָא איד ןיִראָו
 :ביִדְנעֶטְׁשעֶּב טיִנ רֶהיֵא טאָה ָּךיִמ רעֶּבָא
 9 ,טְראָד זיִא רֶע זַא טְסּואוְועֶג ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד ןּופ טייל ליִפ
 טְרֶעייֵנ ,ןיילַא ַעּוׁשִי ןעֶנעוֶו טיִנ ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא

 ןּופ טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו ןעֶהעֶז רֶזֶעְלֶא ְּךיֹוא ןעֶלאָז אייֵז זַא
 10 ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד רעֶּבָא :טְקעוֶועֶגְפיֹוא טיֹוט םעֶד

 -עֶגְרַה ְּךיֹוא רֶזֲעְלֶא ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטְלאַהעֶג הָצֵע עֶנייֵא
 -ְךעֶּביִא םֶהיֵא ְּךְרּוד ןעֶנעֶז ןעֶדּוי איִד ןּופ עֶליִפ ןיִראָו :ןעֶנ
 :טְּביֹולְגעֶג ַעּוׁשֵי ןָא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג
 19 םּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאָוָו טייֵל ליפ ןעוֶו גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד
 :םִיַלָׁשּורְי ןייֵק טְמּוק ַעּוׁשִי זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ,בֹוט םֹוי
 13 ,רעֶמיֹוּבְלעֶייֵט ןּופ ןעֶנייוַוְצ איִד ןעֶמּונעֶג אייֵז ןעֶּבאָה

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶגעֶנְטְנַא םֶהיֵא ןעֶנעֶז דָנּוא
 ,ןֶעיַרְשעֶג

 םעֶד ןיִא טְמּוק רעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג ,אָנֲעַׁשֹוה
 .ח"יק םילהת :לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ

18 

5 
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 טאָה ,עֶלעֶזֶע םעֶנְנּוי ַא ןעֶנּופעֶג טאָה רֶע ןעֶו ַעּוׁשִי דְנֹוא 4
 :ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע איו איֹוזַא ,טְצעֶזעֶג ףיֹורְד ְּךיִז

 גיִנעֶק ןייֵד ,העֶז ,ןֹויִצ ןּופ רעֶטְכאָט אּוד טיִנ ְךיִד טְכְראָפ 2
 ּב"י הירכז :לעֶזֶע ןַא ןּופ ןעֶכְליִפ ַא ףיֹוא גיִדְנעֶטייֵר ,טְמּוק

 .ןעֶנאַּטְׁשְרעֶפ טיִנ טְׁשְרֶעּוצ םִע ןעֶּבאָה םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז 6
 ןעֶּבאָה ןאַד ,ןעֶראָועֶג טְכיִלְרעֶהְרעֶפ זיִא ַעּוׁשֵי ןעוֶו טְרֶעייֵנ

 ןעֶּביִרְׁשעֶנ םֶהיֵא ןעֶנעוֶו ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶזיִד זַא ,טְקְנעֶרעֶג אייֵז
 איִד םּורְד :ןּוהְטעֶנ םֶהיֵא וצ םאָד ןעֶּבאָה אייֵז זַא דְנּוא 7

 רֶזֲעְלֶא טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶועוֶועֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו טייל
 טקעוֶועֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,רֶבֹק םעֶד ןּופ ןעֶפּורעֶנְסיֹורַא

 -ִמְנַא טייֵל איד םֶהיֵא ןעֶנעֶז ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :עֶטיֹוט איִד ןופ 8

 טאָה רֶע זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייװ ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶק
 ּרעֶנייֵא םיִׁשּורְּפ איד ןעֶּבאָה יֹוזַא :ןּוהְמעֶג ןֹעֶכייֵצ םעֶזיִד 9

 ;טיִנְראָג טֶצּונ םֶע זַא ,רֶהיֵא טְהעֶז ,טְנאָועֶג ןְרעֶדְנַא םּוצ
 :ָךאָנ םֶהיֵא טְהעֶג טְלעוֶו איִד

 איד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶכיִרְג עֶכיִלְטֶע ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא 0
 ;ןעֶטעֶּב ּוצ בֹוט םֹוי םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז םאוָו

 ןיִא הָריַצ-תיֵּב םיֹוא סֹוּפיִליִפ ּוצ ןעֶמּוקעֶג עֶזיִד ןעֶנעֶז יֹוזַא 1

 ,ראַה ,טְגאָזעֶג דנּוא טְנעֶרְפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ליֵלָג
 טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ זיִא םֹופיֵליִפ :ןעֶהעֶז ַעּוׁשֵי ןעֶליוִו ריִמ 2

 -עֶנ ןעֶנעֶז םֹוּפיִליִפ דְנּוא יֵרְדְנַא ;יֵרְדְנַא ּוצ טְנאָזעֶג םִע
 טאָה ַעּוׁשִי דנּוא :ַעּוׁשִי ּוצ טְנאָזעֶג םֶע ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוק 8

 ןעֶמּוקעֶג זיִא הָעָׁש איִד ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג אייֵז
 תָמֲאָּב ,תָמֲאָּב :ןעֶרעוֶו טְכיִלְרעֶהְרעֶפ לאָז םָדָא ןֶּב רעֶד זַא 4

 טיִנ טְלאַפ ץייוו ןּופ לעֶדְנעֶרעֶק סאָד ןעוֶו ;ָּךייֵא ְּךיִא גאָז

 רעֶּבָא ;ןייֵלַא םִע טְּביילְּב ,טְּבְראַטְׁש דְנּוא דְרֶע רעֶד ןיִא
 םִע רעוֶו :טֶכּורְפ ליִפ סֶע טְנאָרְט יֹוזַא ,טְּבְראַטְׁש םִע ןעוֶו 8

 ןייַז טְסאַה םִע רעוֶז דְנּוא ;סֶע טְריִלְרעֶפ ןעֶּבעֶל ןייֵז טְּביִל
 םּוצ ןעֶטְלאַהְרעֶד םִע טעוֶו רעֶד ,טְלעוֶו רעֶזיִד ןיִא ןעֶּבעֶל

 ריִמ רֶע זאָל ,ןעֶניִד ריִמ ליוו רעֶנייֵא ןעוֶו :ןעֶּבעֶל ןעֶניִּבֶע 6

 רעֶניִד ןייֵמ טעוֶו טְראָד ,ןיִּב ְּךיִא ּואוְו דְנּוא ,ןעֶגְלאָפְכאָנ
 רעֶטאָפ ןייֵמ טעוֶו םעֶד ןעֶניִד ריִמ ליוִו םֶע רעדֶו ;ןייַז ְּךיֹוא

 ןעֶראָועֶג טְּביִרְמעֶּב עֶלֶעעֶז עֶנייֵמ זיִא דְנּוצַא :ןעֶרְהֶע 7
 ןּופ ליִּצַמ ָּךיִמ אייֵז ,רעֶטאָפ ,ןעֶנאָז ְּךיִא לאָז םאָו דְנּוא
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 הָעָׁש רעֶזיִד ּוצ ְָּךיִא ןיִּב ןעֶנעוֶוְטְסעֶד רעֶּבָא ;הָעָׁש רעֶזיִר
 28 ַא זיִא יֹוזַא .ןעֶמאָנ ןייד ְךיִלְרעֶהְרעֶפ רעֶטאָפ :ןעֶמּוקעֶג
 ,םְכיֵלְרעֶהְרעֶפ ְּךיֹוא םִע ּבאָה ְּךיִא ,ןעֶמּוקעֶג לעֶמיִה ןּופ לֹוק
 29 טייֵל איִד םּורְד :ןעֶכיִלְרעֶהְרעֶּפ רעֶדיוִו סֶע לעֶז ָּךיִא דְנּוא

 ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג סֶע ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשַעֶג ןעֶנעֶד םאוֶו
 ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא ;רעֶנּוד ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֶע זַא ,טְגאָזעֶב
 30 טאָה ַעּוׁשִי :טעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ְּךָאֶלַמ ַא זַא טְנאָזעֶג
 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא לֹוק םאָד טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ
 31 ;טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ טְכיִרעֶג םאָד זיִא דְנּוצַא :ןעֶנעֶו טעֶנייֵמ
 ןעֶסיֹורְד טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ טְשְריִפ רעֶד טְרעֶו דְנּוצַא
 3 ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא לעדֶו ְּךיִא ןעוֶו ,ְּךיִא דְנּוא :ןעֶּפְראוָועֶגְסיֹורַא
 ריִמ ּוצ ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ְּךיִא לעוֶו ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו
 38 סאָו טיִמ ןעֶטייֵדעֶּב ּוצ טְנאָזעֶנ רֶע טאָה סאָד :ןעֶהיִצ
 84 איד םֶהיֵא ןעֶּבאָה םּורְד :ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו רֶע טיֹוט ַא ראַפ
 זַא ,הָרֹוּת רעֶד ןּופ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טייֵל
 אּוד טְסְגאָז יֹוזַא איו דְנּוא ,ןעֶּבייֵלְּב גיִּבֶע טעוֶו ַחיִׁשָמ רעֶד
 זיִא רעוֶו ?ןעֶרעֶו ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא זּומ םֶדָא ןֶּב רעֶד זַא
 32 ְךאָנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי טאָה יֹוזַא ?םָדָא ןֶּב רעֶזיִד

 טְהעֶנ ;ָךיַא אייָּב טְכיֵל םאָד זיִא טייֵצ עֶצְרּוק ַא
 םיִנרעֶטסְניִפ איִד יֵדָּכ ,טְכיֵל סאָד טאָה רֶהיֵא תַעַׁשְּב םּורַא
 םּורַא טְהעֶג סאוָו רעֶד ןיִראָו ;ןעֶלאַפְרעֶּביִא טיִנ ְּךייֵא לאָז
 :טְהעֶנ רֶע ןיִהַא ּואְו טיִנ טְסייוֵו םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא
 36 זַא ,טְכיֵל םעֶד ןָא טְּביֹולְנ טְכיֵל סאָד טאָה רֶהיֵא תַעַׁשְּב
 :טֶכיֵל ןּוֿפ רעֶדְניִק ןעֶרעֶוֶו טְלאָז רֶהיֵא
 דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא .טְנאָזעֶג ַעּוׁשִי טאָה םאָד

 :7 טאָה רֶע עֶׁשְטאָח רעֶּבָא :ןעֶנְראָּבְרעֶפ אייז ןּופ ְּךיִז טאָה
 טיִנ ְּךאָד אייֵז ןעֶּבאָה ,ןּוהְטעֶג אייֵז ראָפ ןעֶכייֵצ ליִפ יֹוזַא
 38 איִבָנַה הָיְעַׁשְי ןּופ טְראוָו סאָד יֵדָּכ ;טְּביֹולְנעֶג םֶהיֵא ןָא
 טאָה רעֶוֶו ,ראַה ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע סאוָו ,ןעֶרעוֶו םִיֹּוקְמ לאָז
 רעֶד זיִא ןעֶמעֶו ּוצ דְנּוא ?טְכיִרעֶּב רעֶזְנּוא טְּביֹולְנעֶג
 39 ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ?ןעֶראועֶג טְקעֶלְּפְמְנַא ראַה םעֶד ןּופ םעֶרָא

 רעֶדיוו טאָה הָיְעַׁשְי ןיִראָו ,ןעֶּביֹולְג טְנעֶקעֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה
 40 טאָה דִנּוא ,טְכאַמעֶנ דֶניִלְּב ןעֶניֹוא עֶרייֵז טאָה רֶע ;טְנאָזעֶג

 טיִמ ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ץְראַה רֶעייֵז טעֶטְראַהְרעֶפ
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 ָנּוא ,ץֶראָה םעֶד טיִמ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ דְנּוא ,ןעֶגיֹוא איִד

 עֶזיִד :ןעֶלייֵה אייֵז לעוֶו ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ןעֶלאָז 1

 עֶנייַז ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע לייוו ,טְגאָזעֶג הָיְעַׁשְו טאָה ןעֶכאַז
 ְךאָד רעֶּבָא :טעֶרעֶנ םֶהיֵא ןּופ טאָה דְנּוא ,טייֵקְכיִלרעֶה 2

 טְּביֹולְגעֶג םֶהיֵא ןָא ּךיֹוא עֶטְצְלֶע איד ןּופ עֶליִפ ןעֶּבאָה
 ,טְנעֶקעֶּב טיִנ סֶע אייֵז ןעֶּבאָה םיִׁשֹּורְּפ איִד ןעֶגעוֶו טְרֶעייֵג
 ;ןעֶרעוֶו ןעֶפְראועֶגְסיֹורַא לזש רעֶד סיֹוא םיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא

 רֶהעְמ ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ דֹובְּכ םעֶד טְּביִלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָָו 8
 :טאָג ןּופ דֹובָּב םעֶד איוו

 טְּביֹולְג םִע רעוֶו ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןְעיִרְׁשעֶג טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 4
 םאָ םֶהיֵא ןָא טְרֶעייֵג ,ריִמ ןיִא טיִנ טְּביֹולְג רעֶד ,דֹיִמ ןָא

 םֶהיֵא טְהעֶז ;ָּךיִמ טְהעֶז סאו רעֶד דְנּוא :טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה 2
 רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְךיִא :טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה םאָו 6

 ריִמ ןָא טְּביֹולְג סאָָו רעֶכיִלְטיִא זַא ,טְכיֵל ַא ראַפ טְלעוֶו
 םִע רעוֶו דְנּוא :םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא .ןעֶּבייֵלְּב טיִנ לאָז 7

 עֶטְכיִר םעֶד ,טיִנ אייֵז טְלאַה דְנּוא רעֶטְרעֶֶו עֶנייֵמ טְרעֶה

 איד לאָז ְּךיִא זַא ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןיִּב ךיִא ןיִראָו ;טיִנ ְךיִא
 :ןעֶמעֶר טְלעוֶו איִד לאָז ְךיִא זַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶּטְכיִר טְלעוֶו

 -ךעוֶו עֶנייֵמ ןָא טיִנ טְמעֶנ דְנּוא ,הָזַבְמ ְּךיִמ זיִא סֶע רעוֶו 8
 טְראָו םאָד ;םֶהיֵא טעֶטְכיִר םאו םעֶנייֵא טאָה רעֶד ,רעֶמ
 םעֶד ןיִא ןעֶטְכיִר םֶהיֵא טעוֶו םאָד ,טעֶרעֶג ּבאָה ְּךיִא םאוָו

 ,טעֶרעֶג ןייֵלַא ריִמ ןּופ טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָָו :גאָט ןעֶטְצעֶל 9
 ַא ריִמ טאָה ,טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טאָה סאו רעֶטאָפ רעֶד טְרֶעייֵנ
 לאָז ְּךיִא סאו דְנּוא ןעֶנאָז לאָז ךיִא סאו ,ןעֶּבעֶגעֶג טאָּבעֶג

 .ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֲע זיִא טאָּבעֶג ןייַז זַא םייוז ְּךיִא דְנּוא :ןעֶדעֶר 0
 רעֶטאָפ רעֶד איו יֹוזַא ְּךיִא דעֶר סאָד ,דעֶר ְּךיִא טאָו םּורְד
 :טְגאָזעֶג ריִמ טאָה

 גי לעטיפאק
 טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו ,חַסֶּכ ןּופ בֹוט םֹוי םעֶד ראַפ דְנּוא 1

 -קעוֶוַא לאָז רֶע זַא ןעֶמּוקעֶג זיִא הָעְׁש עֶנייֵז זַא טְסּואוְועֶג
 טְּביִלעֶג טאָה רֶע איו ,רעֶטאָפ םּוצ טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ ןעֶהעֶג
 רֶע טאָה ,טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאו עֶניִנייַז איִד

 ,לאָמְדְנעֶבָא םעֶד תַעַׁשְּב דְנּוא :דֶנֶע םּוצ זיִּב טְּביִלעֶג אייז 2

 ץְראַה םעֶד ןיִא ןּוהְמעֶגְנייֵרַא ןיֹוׁש טאָה ןֶטֶׁש רעֶד ןעדֶו
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 םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ןֹועְמִש ןּופ ןְהּוז ,תֹוירק ׁשיִא הָדּוהְי ןּופ
 3 םֶהיֵא טאָה רעֶטאָפ רעֶד זַא גיִדְנעֶסיו ַעּוׁשִי :ןְרָסַמְרעֶפ

 רֶע זַא דְנּוא ,ןייַרַא דְנעֶה עֶנייֵז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םעֶלַא
 4 -עֶנְפיֹוא רֶע זיִא :טאָב ּוצ טְהעֶנ דְנּוא ןעֶמּוקעֶג טאָג ןּוֿפ זיִא

 רעֶדייֵלְק איִד טאָה דְנּוא ,לאָמְדְנעֶבָא םעֶד ןּופ ןעֶנאַּטְׁשעֶג
 ְּךּוטְדְנאַה ַא ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא ,טְגעֶלעֶג טייַז רעֶד ןָא
 5 דָנייֵרַא רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד :טְלעֶטְראַנעֶנְמּורַא ְּךיִז טאָה דְנּוא
 ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה דְנּוא ןעֶקעֶּב םיִא רעֶסאַז ןעֶסאָנעֶנ
 טיִמ ןעֶׁשיווּוצִּפָא דְנּוא ,סיִדיִמְלַּת איִד ןּופ םיִפ איִד ןעֶׁשאוַו

 טְלעֶטְראַנעֶגְמּורַא זיִא רֶע םעֶכְלעוֶו טיִמ ָּךּוטְדְנאַה םעֶד
 טאָה ,םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו :ןעֶזעוֶועֶג
 ?םיִּפ עֶנייַמ אּוד טְסְשאַו ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע
 7 ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי
 אּוד רעֶּבָא ,דְנּוצַא טיִנ אּוד טְסייוֵו סאָד אּוהְט ָּךיִא םאֹו
 8 -עֶב םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹורְמעֶּפ :ןעֶסיוִו רעֶטעֶּפְׁש םִע טְסעוֶו
 עּוׁשִי ,םיִפ עֶנייֵמ ןעֶׁשאַו טיִנ לאָמְנייֵק טְסְלאָז אּוד ,טְגאָז
 יֹוזַא טיִנ ְךיִד שאו ְּךיִא ןעוֶו ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ םֶהיִא טאָה
 9 וצ טאָה םֹורְטעֶּפ ןֹועְמִׁש :ריִמ ןָא לייֵהְט ןייק אּוד טְסאָה
 איֵד ְךיֹוא טְרֶעייֵנ ,סיִּפ עֶנייֵמ ןייֵלַא טיִנ ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 10 רעֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי :ּפאָק םעֶד דְנּוא דְנעֶה
 טְרֶעייֵנ רֶהעֶמ טיִנ ףְראַדעֶּב ןעֶראוָועֶג ןעֶׁשאַוַועֶנּפָא זיִא סֶע
 רֶהיֵא דְנּוא ;ןייֵר ץְנאַנ זיִא רעֶּבָא ,ןעֶׁשאִוַו ּוצ םיִפ איִד
 רעו טְסּואוְועֶנ טאָה רֶע ןיִראָָו :עֶלַא טיִנ רעֶּבָא ,ןייֵר טְנעֶז
 11 רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה םּורָד :ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא םֶהיֵא טעֶו םִע
 ;ןייֵר עֶלַא טיִנ טְנעֶז
 12 ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה ןעֶׁשאוַועֶג םיִפ עֶרייֵז טאָה רֶע ןעֶז יֹוזַא
 דְנּוא ,טְנְהעֶלעֶגְנָא רעֶדיוִו ְּךיִז טאָה דְנּוא ,רעֶדייַלְק עֶנייַז
 ְךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאָו רֶהיֵא טְסייוֵו ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה
 13 רֶהיֵא דְנּוא ,ראַה דְנּוא רעֶרְהעֶל ָּךיִמ טְפּור רֶהיֵא ?ןּוהְטעֶנ
 14 ראַה רֶעייֵא ָּךיִא ןעוֶו ןעֶד :סִע ןיִּב ָּךיִא ןיִראָו ,טְכעֶר טְנאָז
 רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,ןעֶׁשאוַועֶג םיִפ עֶרייֵא ּבאָה ,רעֶרְהעֶל דֶנּוא
 15 ְךיִא ןיִראָו :ןעֶׁשאִַו םיִפ איִד ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ָּךיֹוא
 איז ןּוהְט טְלאָז רֶהיִא זַא ,ןעֶּבעֶנעֶג ליִּפְׁשייֵּב ַא ְּךייַא ּבאָה

 16 ;ָךייִא ְּךיִא נאָז תֶמֶאָּב ,תֶמֶאָּב :ןּוהמעֶנ ְךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא

 שמ
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 ַחיִלֶׁש ַא רעֶדָא ,ראַה ןייַז ןּופ רעֶסעֶרְנ טיִנ זיִא טְכעֶנְק ַא

 רֶהיֵא ןעוֶו :טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה סאוָו רעֶד איוִו רעֶסעֶרְב 7
 טּוהַט רֶהיֵא ןעוֶו רֶהיֵא םֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶנ ,ןעֶכאַז עֶזיִד טְסייוֵו

 ןעֶמעוֶו םייוז ָּךיִא ;עֶלַא ְךייֵא ןעֶנעוֶו טיִנ םִע באָז ְּךיִא :אייֵז 8

 לֵאָז טְפיִרְׁש איִד זַא טרֶעייֵנ ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ּבאָה ְּךיִא
 טירְט ןִייַז טאָה ,טיֹורְּב ןייֵמ טְסֶע םִע רעוֶו ,ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ

 רעֶדייֵא ְּךייֵא סֶע ְּךיִא גאָז דְנּוצַא :ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ריִמ ןעֶגעֶק 9

 זַא ןעֶּביֹולְג רֶהיֵא טְלאָז ןעֶהעֶׁשעֶג טעוֶו םֶע זַא ,טְהעֶׁשעֶב םִע
 טְמעֶנ סאוָו רעֶד ;ךייִא ָּךיִא ;אָז תֶמֶאְּב ,תֶמָאָּב :םִע ןיִּב ְּךיִא
 ףיֹוא ְךיִמ טְמעֶנ רעֶד ,ןעֶקיִׁש לעֶו ָּךיִא ןעֶמעוֶו םעֶד ףיֹוא
 סאָו םעֶד ףיֹוא טְמעֶנ ,ףיֹוא ְּךיִמ טְמעֶנ סאָָו רעֶד דְנּוא
 :טקישעֶב ְךיִמ טאָה

 ןעֶראָועֶג טְּביִרְמעֶּב רֶע זיִא ,טְנאָזעֶג םאָד טאָה ַעּושִי ןעוֶו 1

 תָמָאּב ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְנייֵצעֶּב טאָה דְנּוא ,טְסייֵג םעֶד ןיִא
 -ךעֶּביִא ְּךיִמ טעֶו ְךייא ןּופ רעֶנייֵא ;ךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב

 ןְרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא רעֶנייֵא ןעֶּבאָה םיִדָיִמְלִמ איִד :ןעֶּבעֶנ 2
 רֶע ןעֶמעוֶו םִיֹוא ןעֶזעוֶועֶג קֶפָס ןיִא ןעֶנעֶז רֶנּוא ,טְקּוקעֶב

 ןעֶכְלעוֶו ,םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןופ רעֶנייֵא :טְנאָזעֶג םאָד טאָה 2
 רעֶד ןָא ןעֶזעוֶועֶג טְנְהעֶלעֶגְנָא זיִא ,טְּביִלעֶג טאָה ַעּוׁשִי

 םֶהיֵא ּוצ םֹורְטעֶּפ ןֹועְמִׁש טאָה יֹוזַא :ַעּוׁשִי ןּופ טְסּורְּב 4
 םִע רעוֶו ְּךאָנ ׁשְראָפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְקְניִועֶג

 סאָּו רעֶד דְנּוא :טְגאָזעֶג םִע טאָה רֶע ןעֶמעוֶו ףיֹוא זיִא 8
 ּוצ טאָה ,ַעּוׁשְי ןופ טְסּורְּב רעֶד ףיֹוא טְנְהעֶלעֶגְנָא ראוָו

 ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשֵי .? רֶע זיִא רעוֶו ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא 6
 ןעֶזֶו ,ןעֶסיִּב םעֶד ןעֶּבעֶג לעוֶו ְּךיִא ןעֶבְלעוֶו ּוצ רעֶד זיִא סֶע

 ןעֶסיִּב םעֶד טאָה רֶע ןעוֶו .טְקְנּוטעֶגְנייֵא םִע ּבאָה ְךיִא
 ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג םִע רֶע טאָה ,טְקְנּוטעֶגְנייֵא

 םעֶד ְּףאָנ דִנּוא :תֹויְרק-שיִא ןֹועְמִׁש ןּופ ןְהּוז הָדּוהְי 7

 טאָה ּםּורְד .ןעֶמּוקעֶגְנייֵרַא םֶהיֵא ןיִא ןֶמֶׂש רעֶד זיִא ןעֶסיִּב
 :דָניוֵוְׁשעֶג אּוהְט ,טְסּוהְמ אּוד סאו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ַעּוׁשִי

 טאָה ןעֶסעֶזעֶג ׁשיִט םייֵּב ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא 8
 ןיִראָו :טְנאָזעֶג םאָד םֶהיִא טאָה רֶע םאִו ּוצ םְסּואוְועֶב 9

 לעֶטייֵּב םעֶּד טאָה הָדּוהְי לייוװ ,טְנייֵמעֶג ןעֶּבאָה עֶכיִלְטֶע
 סאָה ןייֵא ףיֹוק ,טְגאָזעֶג םֶהיִא ּוצ טאָה ָעּוׁשִי זָא ,טאָהעֶג

:- 20 
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 לאָז רֶע זַא רעֶדָא ,בֹוט םֹוי םעֶד ףיֹוא גיִטייַנ ןעֶּבאָה ריִמ
 30 -עֶב טאָה רֶע ןעוֶו יֹוזַא :ןעֶּבעֶנ טייֵל עֶמְרָא איִד ּוצ םעֶּפִע
 םִע דְנּוא ;ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ְּךייֵלְג רֶע זיִא ןעֶסיִּב םעֶד ןעֶמּונ
 :ןעֶראָוועֶג טְכאַנ זיִא
 31 טְנאָזעֶג ַעּוׁשִי טאָה ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע ןעוֶו םּורְד
 32 זיִא ;םֶהיֵא ןיִא טְכיֵלְרעֶהְרעֶפ םָדָא-ְוֶּב רעֶד זיִא דְנּוצַא
 ְךיֹוא טאָג םֶהיֵא םעֶז יֹוזַא ,םֶהיֵא ןיִא טְכיִלְרעֶהְרעֶפ טאָג
 -ָרעֶפ םֶהיֵא רֶע טעֶו ְךייֵלְג דְנּוא .,ןעֶכיִלְרעֶהְרעֶפ ְּךיִז ןיִא
 3 ְךיִא ןיִּב עֶלייוֵו עֶניִיַלְק ַא ְּךאָנ ,רעֶדְניִק עֶניילְק :ןעֶכיֵלְרעֶה
 ּבאָה ְּךיִא איז יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶכּוד ְּךיִמ טעוֶו רֶהיֵא ;ָּךייֵא אייַּב
 טיָנ רֶהיֵא טְנעֶק ,העָנ ְךיִא ןיִהַא ּואוו ,ןעֶדּוי איִד ּוצ טְגאָזעֶג
 34 טאָּבעֶג םֶעייַנ ַא :דְנּוצַא ְּךייֵא ּוצ ָךיִא גאָז יֹוזַא .,ןעֶמּוק

 ;ןעֶּביִל ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ךייַא ְּךיִא ּביִג
 ְךיֹוא רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ,טְּביִלעֶג ְּךייַא ּבאָה ָּךיִא איז יֹוזַא
 38 עַלַא ןעֶלעוֶו םעֶזיִד ןיִא :ןעֶּביִל ןעֶרעֶדְנַא םעֶד .רעֶנייַא
 עֶּביִל טאָה רֶהיִא ןעוֶו ,םיִדיִמְלַּת עֶנייֵמ טְנעֶז רֶהיִא זַא ןעֶמיַו
 :ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא
 36 ןיִהַא ּואוְו ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹורְטעֶּפ ןֹועְמַׁש
 ,העָנ ְךיִא ןיִהַא ּואוְו ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי ?אּוד טְסְהעֶנ

 ְךאָנְרעֶד רעֶּבָא ,ןעֶגְלאָפְכאָנ טיִנ דָנּוצַא ריִמ אּוד טְסְנעֶק
 37 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹורְטעֶּפ :ןעֶנְלאָפְכאָנ ריִמ אּוד טְסעֶוֶו
 ?ןעֶנְלאָפְכאָנ טיִנ דֵנּוצַא ריִד ְךיִא ןאָק םּוראָו ,ראַה ,טְגאָז
 38 טאָה ַעּוׁשֵי :ןעֶגעֶלְרעֶדיִנַא ריִד ראַפ ןעֶּבעֶל ןייֵמ לעדֶז ְּךיִא
 -ךעֶדיִנַא ריִמ ראַפ ןעֶּבעֶל ןייַד אּוד טְסעוֶו טְרעֶפְטְנֶעעֶנ
 טיִנ טעו ןאָה רעֶד ,ריִד ְךיִא גאָז תֶמֶאְּב .,תֶמֶאָּב ?ןעֶנעֶל

 :ןעֶנעֶקייַלְרעֶפ לאָמ אייֵרְד ְּךיִמ טְסעוֶו אּוד זִיִּב ,ןֶעייֵרְק
 די לעטיפאק

 1 טְּביֹולְג רֶהיִא ;ןייז ןעֶקאָרְׁשְרעֶד טיִנ ץְראַה רֶעייֵא זאָל
 2 זיֹוה םֶרעֶטאָפ ןייֵמ ןיֵא :ריִמ ןָא ךיֹוא טְּביֹולְג ,טאָב ןָא
 ,ןייַז יֹוזַא טיִנ טְלאָו םִע ןעוֶו ;ןעֶגְנּוניֹואוְו עֶליִפ אָד ןעֶנעֶז
 ְךיִא זַא ,קעוֶוַא העָנ ְּךיִא ןיִראָז ;טְגאָזעֶג ְךייַא ְךיִא טְלאוָו
 3 העֶנ ְךיִא ןעוֶו דְנּוא :ןעֶטייֵרעֶּבּוצ טְרָא ןייַא ָךייַא ראַּפ לאָז
 ְךיִא לעֶו ,ןעֶטייֵרעֶּבּוצ .ָּךייַא ראַפ טְרָא ןייַא דִנּוא קעוֶוַא
 זַא ,ןעֶמעֶנ ְּךיֹוא ריִמ ּוצ ְךייִא לעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק רעֶדיוִו



 די ןנחוי 0
 ּואוו דְנּוא :ןיִּב ְךיִא ּזאוְו ןייַז טְראָד טְלאָז טְסּבְלעֶז רֶהיֵא 4

 ;רֶהיִא טְסייוֵז געוֶו םעֶד דְנּוא ,רֶהיֵא טְסייוֵז הע ְָּךיִא ןיִהַא
 ּואוְו טיִנ ןעֶסיוִו ריִמ ,ראַה ,טְנאָזעֶ םֶהיֵא ּוצ טאָה אָמֹוְת 2
 ַעּושַי ?געוֶו םעֶד ריִמ ןעֶסיוו יֹוזַא איז ,טְסְהעֶנ אּוד ןיִהַא 6

 איִד דְנּוא :עֶו רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 -אָּפ םּוצ טיִנ טְמּוק רעֶנייֵק ;ןעֶּבעֶל םאָד דְנּוא טייֵהְרְהאָָו

 ,טְנעֶקעֶג ְּךיִמ טְלאוָו רֶהיֵא ןעֶו :ריִמ ְּךְרּוד רעֶסיֹוא ,רעֶט 7
 דְנּוצַא ןּופ ,טְנעֶקעֶג ְּךיֹוא רעֶטאָפ ןייֵמ רֶהיֵא טְלאָה יֹוזַא

 םֹוּפיִליִּפ :ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,םֶהיֵא רֶהיֵא טְנעֶק ןָא 8
 דְנּוא ,רעֶטאָפ םעֶד סֶנּוא זייוֵו ,ראַה ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה

 ,טְבאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי :םִנּוא ראַפ נּונעֶנ זיִא םִע 9
 אּוד טְסאָה דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ְּךייֵא טיִמ גְנאַל יֹוזַא ןיִּב ְךיִא
 ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִמ טאָה םִע רעוֶו ?םֹוּפיִליִפ ,טְנאָקעֶג טיִנ ךיִמ
 זיו ,אּוד טְסְנאָז יֹוזַא איו ;ןעֶהעֶזעֶג רעֶמאָפ םעֶד טאָה

 םעֶד ןיִא ןיִּב ְּךיִא זַא טיִנ אּוד טְסּביֹולְג ?רעֶטאָפ םעֶד םֶנּוזא 0
 סאוָו רעֶטְרעֶוֶו איִד ? ריִמ ןיִא רעֶמאָפ רעֶד דְנּוא ,רעֶטאַפ
 ,טְסּבְלעֶז ריִמ ןּופ טיִנ ְּךיִא דעֶר איִד ְךייַא ּוצ נאָז ְּךיִא
 איֵד טּוהְט ריִמ ןיִא טְניֹואוְו סאָו רעֶטאָפ רעֶד טְרֶעייֵנ

 רעֶד דְנּוא ,רעֶטאָפ םיִא ןיִּב ְךיִא זַא ריִמ טְּביֹולְג :עֶקְרעוֶו 1
 -עוֶז ריִמ טְּביֹולְנ יֹוזַא ,טיִנ ןעוֶו רעֶּבָא ;ריִמ ןיִא רעֶטאַפ

 סאָז רעֶד ;ְךייַא ְּךיִא גאָז תֶמֶאְּב ,תָמֶאְּב :עֶקְרעוֶו איִד ןעֶנ 2
 ְךיִא םאָו עֶקְרעוֶו איִד ןּוהְט ְךיֹוא טעוֶו ,ריִמ ןָא טְּביֹולְנ
 ְךיִא לייוו ,ןּוהֵמ עֶזיִד איז עֶרעֶסעֶרְנ טעוֶו רֶע דְנּוא ,אּוהְט

 ,ןיימ ןיִא ןעֶטעֶּב טעוֶו רֶהיֵא סאָו דְנּוא :רעֶטאָפ םּוצ העָנ 8
 -ךעֶפ לאָז רעֶטאָפ רעֶד זַא ,ןּוהָמ ְּךיִא לעוֶו סאָד ,ןעֶמאָנ

 ןעֶמעֶּב םעֶּמִע טעוֶו רֶהיֵא ןעזֶו : ןְהּוז םיִא ןעֶרעוֶו טְכיֵלְרעֶה 4

 | :ןּוהָט םִע ְּךיִא לעו ,ןעֶמאָנ ןיימ םיִא
 :ןעֶטְלאַה עֶטאָּבעֶג עֶנייֵמ רֶהיֵא טעזֶו ;ְּךיִמ טְּביִל רֶהיֵא ןעדֶו 8
 ְךייַא טעוֶו רֶע דְנּוא ,רעֶטאָפ םעֶד ןעֶמעֶּב לעדֶו ָּךיִא דְנּוא 6

 ְךייַא אייֵּב לאָז רֶע זַא ,רעֶטְסייֵרְט ןְרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶּבעֶג
 ןעֶבְלעוֶו ,טייֵהְרְהאו ןּופ טְסייֵג םעֶד :ןעֶּבייֵלְּב גיִּבֶע ףיוא 7

 ,טיִנ םֶהיֵא טְהעֶז איִז לייוו ,ןעֶמעֶנְנַא טיִנ ןאָק טְלעוֶו איִד
 טְּבייַלְּב רֶע ןיִראָָו םֶהיֵא טְנעֶק רֶהיֵא ;טיִנ םֶהיֵא ןאק דְנּוא

 שיִנ ְּךייִא לע ְּךיִא :ןייַז ְךייֵא ןיִא טעוֶו דְנּוא ;ְךייֵא אייֵּב 8
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 19 ַא ְךאָנ :ןעֶמּוק ְךייַא וצ לעֶװ ְךיִא ,םיִמֹותְי ןעֶזאָלְרעֶּביִא
 רעֶּבָא ; רֶהעֶמ טיִנ ָּךיִמ טְהעֶז טְלעוֶו איִד דְנּוא עֶלייוֵו עֶנייֵלְק
 :ןעֶּבעֶל ְּךיֹוא רֶהיֵא טעֶֶו ּבעֶל ְָּךיִא לייוװ ,ְךיִמ טְהעֶז רֶהיֵא

 20 ןייֵמ ןיִא ןיִּב ּךיִא זַא ןעֶסיוִד רֶהיֵא טעוֶו גאָט סעֶנעֶי ןיִא
 ןיִא ְךיִא דְנּוא ,ריִמ ןיִא זיִא רעֶמאָפ ןייֵמ דְנּוא ,רעֶטאַפ

 21 ,אייֵז טְלאַה דְנּוא עֶטאָּבעֶג עֶנייֵמ טאָה סאָו רעֶד :ָךייַא
 ְךיִמ טֶּביִל םאו רעֶד דְנּוא ;ְּךיִמ טְּביִל סאָו םִע ּזיִא רעֶד
 םֶהיֵא לעזֶז ָּךיִא דְנּוא ,רעֶמאָפ ןייֵמ אייֵּב ןייַז טְּביִלעֶג טעוֶו
 22 טיִננ .הָדּוהְי :ןעֶזייוַועֶּב םֶהיֵא ּוצ ְָּךיִמ לעֶז דְנּוא ,ןעֶּביִל
 םאָד זיִא םאו ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה (תוירק-שיִא
 רעֶד ּוצ טיִנ דְנּוא ,ןעֶזייוֵועֶּב םָנּוא ּוצ ְּךיִד טְסעוֶו אּוד זַא
 98 -עֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי :טְלעֶו

 ;ןעֶטְלאַה טְראָוו ןייֵמ טעוֶו רעֶד ;ךיִמ טְּביִל םִע רעוֶו ,טְגאָז
 ּוצ ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶּביִל םֶהיֵא טעֶו רעֶטאָפ ןייֵמ דְנּוא
 :ןעֶכאַמ םֶהיֵא אייֵּב גְנוניֹואוְו ַא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּוק םֶהיֵא
 21 ;רעֶטְרעוֶו עֶנייֵמ טיִנ טְלאַה רעֶד ,טיִנ ָּךיִמ טֶּביֵל םִע רעוֶו
 טְרֶעיינ ,ןייֵמ טיִנ זיִא טְרעֶה רֶהיֵא סאָו טְראָו סאָד דנּוא
 :טְקיִׂשעֶג ְּךיִמ טאָה םאָו רעֶטאָפ םעֶד ןּופ
 23 ְךאָנ ןיִּב ָּךיִא לייוו .טְגאָזעֶג ָךייַא ּוצ ְּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד
 96 ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד רעֶטְסייֵרְט רעֶד רעֶּבָא ;ָּךייֵא אייֵּב
 טעדֶו רֶע ,ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶקיִׂש טעוֶו רעֶטאָפ רעֶד םעֶד

 םעֶלַא ןָא ןעֶנאָמְרעֶד ְּךייַא טעוֶו דְנּוא ,ןעֶרְהעֶל סעֶלַא ְךייַא
 97 ְּךייַא ְּךיִא זאָל ןעֶדיִרְפ :טְנאָזעֶג ְךייֵא ּוצ ּבאָה ָּךיִא םאוָו
 םיִנ ץְראַה רֶעייֵא זאָל .ךייֵא ְךיִא ּביִנ ןעֶדיִרְפ ןייֵמ ,רעֶּביִא

 28 רֶהיֵא :ןעֶטְכְראָפ טיִנ ְּךיִז םִע זאָל דְנּוא ,ןייַז ןעֶקאָרְׁשְרעֶד
 העָנ ְּךיִא ,טְנאָזעֶג ְּךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא זַא טְרעֶהעֶנ טאָה
 ְךיִמ טְלאוָו רֶהיֵא ןעוֶו .ָּךייֵא ּוצ רעֶדיִו םּוק דְנּוא קעוַא
 העָנ ְּךיִא לייוֵװ ,טייֵרְפעֶנ ָּךייֵא רֶהיֵא טְלאָזו יֹוזַא ,טְּביִלעֶג
 :ָךיִא איו רעֶסעֶרְג זיִא רעֶטאָפ רעֶד ןיִראָו ,רעֶטאָפ םּוצ
 29 םֶע רעֶדייֵא ,טְנאָזעֶג ְּךייֵא ּוצ סֶע ָּךיִא ּבאָה דְנּוצַא דְנּוא
 רֶהיֵא טְלאָז ןעֶהעֶׁשעֶג טעוֶו סֶע ןעוֶו זַא ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא
 30 ,ןעֶדעֶר ְּךייַא טיִמ ליִפ טיִנ רעֶמייֵו לעוֶו ָּךיִא :ןעֶּביֹולְג
 טאָה רֶע דְנּוא ; טְמּוק טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְשְריִפ רעֶד ןיִראוָו
 31 ְּךיִא זַא ןעֶסיוִו לאָז טְלעוֶו איד זַא רעֶּבָא :ריִמ ןיִא טיָנְראָג
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 ריַמ טאָה רעֶטאַפ רעֶד איז יֹוזַא דְנּוא ,רעֶטאָפ םעֶד ּביִל
 ןּופ םִנּוא טְזאָל ,ףיֹוא טְהעֶמְׁש .ְּךיִא אּוהְמ יֹוזַא ,ןעֶמאָּבעֶג

 :ןעֶהעֶנְקעוֶוַא ןעֶנאַד
 ומ לעטיפאק

 זיִא רעֶטאָפ ןייֵמ דְנּוא ,קאָטְשְנייוִו רעֶרְהאוָו רעֶד ןיִּב ָךיִא 1
 טְגאָרְט סאוָו ריִמ ןיִא גייוֵוְצ רעֶכיֵלְטיִא : רעֶנְטְרעֶגְנייוַו רעֶד 2

 רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא ; קעוֶוַא רֶע טְמעֶנ םעֶד ,טְכּורְפ עֶנייֵק טיִנ
 לאָז םִע יִדְּכ ,רֶע טְגיִנייֵר ,טְכּורְפ טְגאָרְט םאוְו גייווְצ

 םעֶד ְּךְרּוד ןייַר ןיֹוׁש טְנעֶז רֶהיֵא :ןעֶנאָרְט םֶכּורְפ רֶהעֶמ 3

 ריִמ ןיִא טְּבייֵלְּב :טְנאָזעֶג ְךייֵא ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאוָו טְראוָו 4
 טְכּורְפ עֶנייֵק ןאק :ייוַוְצ איִד איו יֹוזַא .ּךייַא ןיִא ָּךיִא דִנּוא

 ןיִא טְּבייֵלְּב םֶע זַא ןעֶד אייֵז םִע ,ןיילַא ְךיִ ןּופ ןעֶגאָרְט טיִנ
 זַא ןעֶד אייֵז םִע ,טיִנְךיֹוא רֶהיֵא טְנאָק יֹוזַא ,קאָטְׁשְנייוֵו םעֶד

 רֶהיֵא ,קאָטְׁשְנייוַו רעֶד ןיִּב ּךיִא :ריִמ ןיִא טְּבייֵלְּב .רֶהיֵא 2
 ָךיִא דְנּוא ,ריִמ ןיִא ְּבייֵלְּב סאָו רעֶד .ןעֶנייוַוְצ איִד טְנעֶז
 טְנאָק ריִמ ןֶהֶא ןיִראָו ,טְכּורְפ ליִפ טְנאָרְמ רעֶד םֶהיֵא ןיִא

 טְרעוֶו ,רִיַמ ןיִא טיִנ טְּבייֵלְּב םֶע רעוֶו :ןּוהְט טיִנְראָנ רֶהיֵא 6
 ,טְראַדְרעֶפ טְרעוֶו דְנּוא גייווְצ ַא איז יֹוזַא ןעֶפְראוָועֶגְסיֹורַא
 רֶעייֵפ םיִא אייֵז טְפְראוַו דְנּוא ףיֹונּוצ אייֵז טְמעֶנ ןעֶמ דְנּוא

 ןיִא טְּבּיַלְּב רֶהיֵא ןעוֶו :טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןייַרַא 7
 רֶהָיֲא טעֶו ;ךייֵא ןיִא ןעֶּבייֵלְּב רעֶטְרעֶו עֶנייֵמ דְנּוא ,ריִמ
 :ןעֶהעֶׁשעֶג ְּךייַא טעוֶו סֶע דְנּוא ,טְליוז רֶהיֵא סאו ןעֶטעֶּב

 ליפ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טְכיִלְרעֶהְרעֶפ רעֶטאָפ ןייֵמ זיִא ןיִראַד 8
 :םיִדיִמְלַּת עֶנייֵמ ןייַז רֶהיֵא טעֶֶו יֹוזַא דְנּוא ;ןעֶנאָרְמ טְבּורְפ

 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא ,טְּביִלעֶג ְּךיִמ טאָה רעֶטאָפ רעֶד איז יֹוזַא 9
 טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו : עֶּביִל עֶנייֵמ ןיִא טְּבייַלְּב ;טְּביִלעֶג ךייֵא 0

 עֶנייֵּמ ןיִא ןעֶּבייֵלְּב רֶהיִא טעֶו ,עֶטאָּבעֶג עֶנייִמ ןעֶטְלאַה
 ןּופ עֶטאָּבעֶג איִד ןעֶטְלאַהעֶג ּבאָה ָּךיִא איז יֹווַא ,עֶּביִל
 :עֶּביִל עֶנייֵז ןיִא ּבייֵלְּב דְנּוא ,רעֶטאָפ ןיימ

 רייֵרְּפ עֶנייֵמ זַא ,טְנאָזעֶג ךייַא ּוצ ךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד 1
 טְליִּפְרעֶד לאָז דייֵרְפ עֶרייֵא זַא דנּוא ,ןייז ָּךייֵא ןיִא לאָז

 םעֶד רעֶנייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,םאָּבעֶנ ןייֵמ זיִא סאָד :ןעֶרעוֶו 2
 רעֶנייֵק :טְּביִלעֶג ָּךייַא ּבאָה ְּךיִא אי יֹוזַא ןעֶּביִל ןעֶרעֶדְנַא 2

 ןייַז לאָז רעֶנייִא זַא ,עֶדיִד איו עֶּביִל עֶרעֶמעֶרְג טיִנ טאָה
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 עֶנייַמ טְנעֶז רֶהיֵא : דְנייַרְפ עֶנייֵז ראַפ ןעֶנעֶלְרעֶדיִנַא ןעֶּבעֶל
 ףּור ְּךיִא :ְךייַא טיִּבעֶנ ְּךיִא סאָו טּוהְמ רֶהיֵא ןעֶו דְנייַרְפ
 טיִנ טְסייוֵו טְכעֶנְק רעֶד ןיִראָו ,טְכעֶנְק רֶהעֶמ טיִנ ךייֵא
 ,דְנייֵרְפ ןעֶפֹּורעֶנ ךייַא ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ;טּוהְמ ראַה ןייַז סאוָו
 ,רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא םאֶו סעֶלַא ןיִראוָו
 ְךיִמ טיִנ טאָה רֶהיֵא :ןּוהְמעֶנ ןעֶסיוז ּוצ ְךייַא ָּךיִא ּבאָה

 ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְּךייַא ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 דְנּוא ןעֶהעֶג טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טְלעֶמְׁשעֶגְנָא ְּךייֵא ּבאָה דְנּוא
 סאָו זַא ,ןעֶּביילְּב לאָז טְכּורְפ עֶרייֵא דְנּוא ,טְכּורְפ ןעֶנאָרְט

 לאָז ,ןעֶמאָנ ןיימ ןיִא רעֶטאָפ םעֶד ןעֶטעֶּב טעוֶו רֶהיֵא
 טְלאָז רֶהיֵא זַא ְךייַא ָּךיִא טיִּבעֶג סאָד :ןעֶּבעֶג .ָּךייֵא רֶע

 :ןעֶּביִל ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶניַיַא
 טאָה איִז זַא רֶהיֵא טְסייוֵו יֹוזַא ;ְךייַא טְסאַה טְלעוֶו איֵד ןעוֶו
 ןּופ ןייַז טְלאָז רֶהיֵא ןעוֶו :טְסאַהעֶנ ָּךייַא ןּופ רעֶהיִרְפ ָּךיִמ
 ;טְּביִלעֶג עֶניִרְהיִא איִד טְלעוֶו איִד טְלאָו יֹוזַא ,טְלעוֶו רעֶד
 ְךיִא טְרֶעייֵנ ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא לייוו -רעֶּבָא
 טְסאַה םּורָד טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ךייַא ּבאָה
 ּבאָה ְּךיִא סאָז טְראָו סאָד טְקְנעֶדעֶג :טְלעֶו איִד ְּךייֵא
 ,ראַה ןייַז איז רעֶסעֶרְנ טיִנ זיִא טְכעֶנְק רעֶד ,טְגאָזעֶג ְךייַא

 ְךייִא אייֵז ןעֶלעֶזו יֹוזַא ,טְגְלאָּפְרעֶפ ָּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו
 ,ןעֶטְלאַהעֶג טְראָ ןיימ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ;ןעֶנְלאָפְרעֶפ ְּךיֹוא
 סעֶלַא םאָד רעֶּבָא :ןעֶטְלאַה םֶרֶעייֵא ְּךיֹוא אייֵז ןעֶלעֶֶו יֹוזַא
 אייֵז לייו ,ןעֶגעוֶו םְנעֶמאָנ ןייֵמ ןּופ ןּוהְט ָּךייֵא אייֵז ןעֶלעוֶו
 טְלאוָו ְּךיִא ןעוֶו :טְקיִׁשעֶנ ְּךיִמ טאָה סאָו םעֶד טיִנ ןעֶנעֶק
 -לאָו יֹוזַא ,טעֶרעֶנ טיִנ אייֵז וצ טְלאָו דְנּוא ןעֶמּוקעֶג טיִנ
 עֶנייֵק אייז ןעֶּבאָה דְנּוצַא רעֶּבָא ;טאַהעֶג דְניִז עֶנייֵק אייֵז ןעֶט
 רעֶד ְּךיִמ טְסאַה סֶע רעוֶו :דְניִז עֶרייֵז ראַפ טיִנ דעֶרְסיֹוא
 אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ טיִנ טְלאוָו ְּךיִא ןעוֶו :רעֶטאָפ ןייֵמ ָּךיֹוא טְסאַה
 ,ןּוהְּטעֶנ טיִנ טאָה רעֶרעֶדְנַא ןייֵק סאזָז םיִׂשֲעַּמ איד ןּוהְטעֶג
 -עֶג אייז ןעֶּבאָה דְנּוצַא ;טאַהעֶג דֶניִז עֶנייֵק אייֵז ןעֶטְלאָָו
 רעֶּבָא :רעֶטאָפ ןייֵמ ְּךיֹוא דְנּזא ְּךיִמ טְסאַהעֶג דִנּוא ןעֶהעֶז
 סא ןעֶרעוֶו םִיּזקְמ לאָז טְראָה סאָד זַא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאָד
 טְסיִזְמּוא ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ,הָרֹוּת עֶרייֵז ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ זיִא

 ְךיִא ןעֶכְלעוֶו ,ןעֶמּוק טעֶזו רעֶטְסייֵרְּט רעֶד ןעוֶו :טְסאָּהעֶג
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 זמ ומ ןנחוי
 --האָו ןּופ טְסייֵג םעֶד ,רעֶטאָפ םעֶד ןּופ ןעֶקיִׁש ךייֵא לעדֶו
 ףיֹוא טעוֶו רעֶד ,רעֶטאָפ םעֶד ןּופ םיֹורַא טְמּוק םאִז .טִייֵה
 רְהיִא .ןיִראוָז ;ְּךיֹוא טְגייֵצעֶּב רֶהיֵא דְנּוא :ןעֶנייֵצעֶּב ריִמ
 | :ןעֶזעוֶועֶג ּבייֵהְנֶא ןּופ ריִמ טיִמ טְנעֶז

 זמ לעטיפאק
 ְךייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא טעֶרעֶנ ְּךייֵא ּוצ ְךיִא ּבאָה ןעֶבאַז עֶזיִד
 -םיֹורַא ןעֶלּוש איד םיֹוא ְךייִא ןעֶלעֶו אייֵז :ןעֶסיֹוטְׁשִנָא טיִנ
 טעֶנְרַה סאו רעֶכיִלְטיִא זַא ,טְמּוק הָעָׁש איִד דְנּוא ;ןעֶפְראוַו

 סאָד דְנּוא :טְסְניִד ַא טאָג םּוהְט רֶע זַא ןעֶנייֵמ טעוֶו ְךייא 3

4 

8 

14 

 -עֶנ רעֶטאָפ םעֶד טיִנ ןעֶּבאָה אייז לייוֵו ,ןּוהְט אייֵז ןעֶלעדֶו
 ְךייַא ּוצ ְּךיִא ּבאָה סאָד רעֶּבָא :ְךיִמ טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא טְנעֶק
 -עֶנ ןאַרְד טְלאָז רֶהיֵא ,טְמּוק הָעֶׁש איד ןעוֶו זַא ,טעֶרעֶנ
 ּבאָה םעֶזיִד ּדְנּוא ;טְנאָזעֶג ְּךייֵא אייֵז ּבאָה ְּךיִא זַא ,ןעֶקְנעֶד
 ָךייֵא טימ ןיִּב ְךיִא לייוו ,ֿבייַהְנָא ןּופ טְנאָזעֶג םיִנ ְךייַא ָךיִא

 םאוָו םעֶד ּוצ קעוֶוַא ְּךיִא העָנ דְנּוצַא רעֶּבָא :ןעֶזעוֶועֶג
 ּואוְו ְּךיִמ טְנעֶרְפ ְּךייֵא ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא ,טְקיִשעֶג ְּךיִמ טאָה
 ךייַא ּוצ םעֶזיִד ּבאָה ְּךיִא לייוִו רעֶּבָא ?אּוד טְסְהעֶנ ןיִהַא
 גאָז ְּךיִא רעֶּבָא :רַעַצ טיִמ לּופ ץְראַה רֶעייֵא זיִא טעֶרעֶג
 לאָז ְּךיִא זַא ְּךייֵא ראַפ טְסאַּפ םִע ,טייֵהְרְהאָו איִד ָּךייֵא
 טעֶו יֹוזַא ,קעוֶוַא טיִנ העָנ ְָּךיִא ןעוֶו ןיִראָו ;ןעֶהעֶגְקעוֶוַא

 ,העָנ ְךיִא ןעוֶו רעֶּבָא ;ןעֶמּוק טיִנ ךייַא ּוצ רעֶטְסייֵרְט רעֶד
 -עֶנ זיִא רע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶקיִׁש ְךייַא ּוצ םֶהיֵא ָּךיִא לעוֶו
 דְנּוא דְניִז ןעֶנעוֶו ןעֶפאָרְטְׁש טְלעוֶו איד רֶע םעוֶו ןעֶמּוק

 דניִז ןעֶנעוֶו :טֶּפְׁשִמ ןעֶנעוֶו דְנּוא טייקְגיִטְכעֶרעֶג ןעֶגעוֶו
 -ְגיִטְכעֶרעֶג ןעֶנעוֶו :טְּביֹולְנעֶג ריִמ ןָא טיִנ ןעֶּבאָה אייז לייוַו
 ְךיִמ טְהעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטאָפ םעֶד ּוצ העְנ ְּךיִא לייוו טייק
 רעֶזיִד ןּופ טְשְריִפ רעֶד לייוו ,טָּפְׁשִמ ןעֶנעוֶו : רֶהעֶמ טיִנ

 ךייא ּוצ םעֶליִפ ָּךאָנ ּבאָה ְּךיִא :טעֶטְכיִרעֶג טְרעֶֶו טְלעוֶו
 :ןעֶנאַרְטְרעֶד טיִנ דֶנּוצַא םִע טְנאָק רֶהיֵא רעֶּבֶא ןעֶנאָז ּוצ
 רֶע טעוֶו ,ןעֶמּוק טעוֶו טייֵהְרְהאַוְו ןּופ טְסייֵנ רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא

 טיִנ טעוֶו רֶע ןיִראָו ;טייֵהְרְהאָו רעֶלַא ןיִא ןעֶרְהיִפ ָךייֵא
 ןעֶרעֶה טעוֶו רֶע סאָו טְרֶעייֵג ,טְסּבְלעֶז ְּךיִז ןּופ ןעֶדעֶר
 סאָו םאָד ןעֶנאָז ָּךייֵא טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןעֶדעֶר רֶע טעוֶו

 םעֶד ןּופ טעֶװ רֶע ןיִראָו ,ןעֶכיִלְרעֶהְרעֶפ ְּךיִמ  טעוֶו



 8 זט ןנהוי

 18 ןעֶכאַז עֶלַא :ןעֶגאָזְנָא ְךייֵא םִע טעוֶו דְנּוא ןעֶמעֶנ םעֶנייֵמ
 ָךיִא ּבאָה םּורְד ,עֶנייֵמ ןעֶנעֶז טאָה רעֶטאָפ רעֶד עֶכְלעוֶו
 טעוֶו דְנּוא ןעֶמעֶנ םעֶנייֵמ םעֶד ןּופ טעוֶו רֶע זַא ,טְנאָזעֶג
 :ןעֶגאָדְנֶא ְךייֵא םִע
 16 דֶנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ ָּךיִמ רֶהיֵא טעו עֶלייוו עֶנייֵלְק ַא ןיִא
 :ןעֶהעֶז ְךיִמ רֶהיֵא טעֶו עֶלייֵז עֶנייֵלְק ַא ןיִא רעֶדיוו
 7 -עֶג ְךיִז ןעֶׁשיִװְצ םיִדיִמְלַּת עֶנייַז ןּופ עֶביִלְטֶע ןעֶּבאָה יֹוזַא
 עֶנייֵלְק ַא ןיִא ,םֶנּוא ּוצ טְגאָז רֶע םאוָו םאָד זיִא םאוָו ,טְגאָז
 עֶנייַלְק ַא ןיִא רעֶדיוִו דְנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ ָּךיִמ רֶהיֵא טעוֶז עֶלייוו
 םּוצ העְג ָּךיִא לייוֵו דְנּוא ?ןעֶהעֶז ָּךיִמ רֶהיֵא טעֶו עֶלייוו
 18 רֶע סאוָו סאָד זיִא סאו ,טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ?רעֶטאָפ
 :םעֶר רֶע סאו טיִנ ןעֶסיִז ריִמ ?עֶלייוו עֶנייַלְק איִד טְנאָז
 19 םְלאָועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז זַא טְסּואְועֶג טאָה ַעּוׁשִי
 ָךייַא רֶהיֵא טְגעֶרְפ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶגעֶרְפ
 ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְךיִא לייוַו רעֶדְנַאְנייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזיִד ןעֶנעוֶו
 דְנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ ָּךיִמ רֶהיִא טעו עֶלייו עֶנייַלְק ַא ןיִא
 20 תֶמָאָּב ?ןעֶהעֶז ְּךיִמ רֶהיֵא טעֶוֶו עֶלייוֵו עֶנייַלְק ַא ןיֵא רעֶדיוז
 ,ןעֶגאָלְק רֶנּוא ןעֶנייוֵו טעוֶו רֶהיֵא זַא ;ְךייַא ְּךיִא גאָז תֶמָאָּב
 גיִריֹורְט טעֶוֶז רֶהיֵא ;ןֶעייֵרְפ ְּךיִז טעֶו טְלעוֶו איִד רעֶּבָא
 21 איֹורְפ ַא :דייֵרְפ ּוצ ןעֶרעוֶו טעֶו רֶעיֹורְט רֶעייֵא רעֶּבֶא ,ןייַז
 זיִא טייֵצ עֶרְהיִא לייוװ ,גיִריֹורְט זיִא דְניִקּוצ טְהעֶנ איִז ןעוֶו
 =עֶג יֹוזַא ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא דְניֵק סאָד ןעוֶו רעֶּבָא ;ןעֶמּוקעֶג
 שְנעֶמ ַא זַא דייֵרְפ ראַפ ,טְסגְנַא איִד רֶהעָמ טיִנ איִז טְקְנעֶד
 29 רֶהיֵא טאָה םּורְד :ןעֶראָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג טְלעוֶו רעֶד ןיִא זיִא
 ,ןעֶהעֶז רעֶדיִו ָךייַא לעֶו ָךיִא רעֶּבָא ;רַעַצ דְנּוצַא ְּךיֹוא
 טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא ,ןֶעייֵרְפ ָּךיִז טעוֶו ץְראַה רֶעייַא .דְנּוא
 23 גאָט םעֶנעֶי ןיִא דְנּוא :ןעֶמעֶנ טיִנ ָּךייַא ןּופ דייֵרְפ עֶרייֵא
 ָךיִא גאָז תֶמֶאַּב תָמֲאָּב :ןעֶנעֶרְפ טיִנְראָג ָּךיִמ רֶהיֵא טעוֶו
 ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיֵא רעֶטאָפ םעֶד ןעֶטעֶּב טעוֶו רֶהיֵא םאוָו ,ְךייֵא
 24 -עֶב טיִנְראָנ רֶהיֵא טאָה דְנּוצַא זיִּב :ןעֶּבעֶג ָּךייֵא רֶע טעוֶו
 -ְךעֶד םעוֶו רֶהיֵא דְנּוא טעֶטעֶּב ;ןעֶמאָנ ןייֵמ ןיִא ןעֶטעֶּב
 :ןייַז לּופ ץְנאַנ לאָז דייֵרְפ עֶרייֵא זַא ,ןעֶטְלאַה
 28 רעֶּבָא ,םיִלָׁשְמ ןיִא טאָזעֶג ְּךייֵא ּוצ ְּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד
 ּוצ םיִלָׁשְמ ןיִא רֶהעֶמ טיִנ לעוֶו ָּךיִא ןעוֶו טְמּוק הֶעָׁש איד

 יב ן--



 וי ןט ןנחוי 26

 -עו ןעֶנאָז ְךייֵא ְּךיִא לעוֶו ְּךיֶלְטְנעֶפֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶדעֶר ְּךייֵא
 ןיִא ןעֶטעֶּב רֶהיִֵא טעוֶו גאָט םעֶנעֶי ןיִא :רעֶטאָפ םעֶד ןעֶנ 6

 םעֶד לעֶוֶו ְךיִא זַא טיִנ ְּךייֵא נאָז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶמאָנ .ןייֵמ
 רעֶטאָפ רעֶד ןיִראָו :ןעֶטעֶּב ְּךייֵא ןעֶנעוֶו רעֶטאָפ 7

 דְנּוא ,טְּביִלעֶג ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא לייוֵו ;ְךייֵא טְּביִל טְסֹּבְלעֶז
 ְךיִא :ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא טאָנ ןּופ ןיִּב ְךיִא זַא טְּביֹולְגעֶב טאָה 8

 ןיִא ןעֶמּוקעֶנ ןיִּב דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹוא רעֶטאָפ םעֶד ןּופ ןיִּב
 םּוצ העָנ דְנּוא ,טְלעוֶו איִד ְּךיִא זאָלְרעֶפ רעֶדיוו ;טְלעוֶו רעֶד

 ,העז ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז :רעֶטאָפ 9

 ןייק טיִנְראָג טְסְגאָז דְנּוא ,ךיִלְטְנעֶפֶע אּוד טְסְדעֶר דְנּוצַא
 -עָּב דְנּוא םעֶלַא טסייוו אּוד זַא ריִמ ןעֶסיוִו דְנּוצַא :לֶׁשָמ 0

 ייֹוְג ָּךְרּודאַד ,ןעֶנעֶרְפ ְּךיִד לאָז רעֶציִמיִא זַא טיִנ טְפְפְראַד
 טאָה ַעּוׁשִי :ןעֶנְנאַגעֶגְסֹוא טאָג ןּופ טְסיִּב אּוד זַא ריִמ ןעֶּב 1
 ַא טְמּוק םִע העְז ?רֶהיֵא טְּביֹולְג דְנּוצַא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג אייֵז 82

 -עוֶו טייֵרּפְׁשּוצ םעוֶו רֶהיֵא זַא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,הָעִׁש
 ,ןעֶזאָלְרעֶּביִא ןיילַא ְּךיִמ טעדֶו דְנּוא ,עֶנייֵז ּוצ רעֶכיִלְטיִא ןעֶר
 :ריִמ טיִמ זיִא רעֶטאָפ רעֶד ןיִראָו ,ןייֵלַא טיִנ ןיִּב ְּךיִא רעֶּבָא

 ןיִא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טעֶרעֶנ ךייַא ּוצ ְּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד 8

 ןעֶּבאָה רֶהיֵא טעוֶו טְלעוֶו רעֶד ןיִא ,ןעֶדירְפ ןעֶּבאָה ריִמ
 טְלעוֶו איִד ּבאָה ְָּךיִא ,טְסייֵרְטעֶג רֶהיֵא םייַז רעֶּבָא ;תֹורָצ
 ;ןעֶמּוקעֶנייֵּב

 זי לעטיפאק
 ןעֶניֹוא עֶנייֵז טאָה דְנּוא ,טעֶרעֶג ַעּוׂשִי טאָה ןעֶכאַז עֶזיִד 1

 ,רעֶטאָפ ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,לעֶמיִה ןעֶנעֶק ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא

 ןְהּוז רעֶד זַא ,ןְהּזז ןייד ּךיִלְרעֶהְרעֶפ ;ןעֶמּוקעֶג זיִא הָעָׁש איד
 טְסאָה אוד איוו יֹוזַא :ןעֶכיִלְרעֶהְרעֶפ ְּךיֹוא ְּךיִד לאָז 2

 לאָז רֶע זַא ,שייֵלְפ םעֶלַא רעֶּביִא ןעֶּבעֶגעֶג טְכאַמ םֶהיֵא
 -עֶנ םֶהיֵא טְסאָה אּוד סאו עֶלַא ּוצ ןעֶּבעֶל סעֶניִּבֶע ןעֶּבעֶב

 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶּבעֶל עֶניִּבֶע םאֶד זיִא םאָד דְנּוא :ןעֶּבעֶנ 8

 ַעּוׁשִי דְנּוא ,טאָג ןעֶרְהאָו ןעֶניִצְנייַא םעֶד ,ןעֶנעֶק ּךיִד
 -ךעֶפ ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא :טְקיִשעֶג טְסאָה אּוד םעֶד ַחיִׁשָמַה 4

 קְרעֶו ּסאָד טְגיִדְנֶעעֶנ ּבאָה ְּךיִא ; דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְכיִלְרעֶה
 -אָפ דְנּוצַא דְנּוא : ןּוהְט ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ טְסאָה אּוד סאוָו 2

 טייקְּביִלְרעֶה רעֶד טיִמ ,טְסּבְלעֶזְךיִמ אּוד ּךיִלְרעֶהְרעֶפ ,רעֶמ



 287 וי ןנהוי

 זיִא טְלעוֶו איִד רעֶדייֵא ,טאַהעֶג ריֵד אייֵּב ּבאָה ףיא םאֹו

 6 ּוצ טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶמאָנ ןייַד ּבאָה ְּךיִא : ןעֶראוָועֶג ןעֶּפאַׁשעֶּב
 ,טְלעוֶז רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ טְסאָה אּוד סא ןעֶׁשְנעֶמ איִד
 -עֶג ריִמ אייֵז טְסאָה אּוד דְנּוא ,ןעֶועוֶועֶג עֶנייֵד ןעֶנעֶז אייֵז
 -עֶג ריִמ טְסאָה אּוד סאָו םעֶלַא זַא ,טְסּואוְועֶנ אייֵז ןעֶּבאָה דָנּוצַא :ןעֶמְלאַהעֶג טְראָו ןייַד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבעֶג

7 

 8 טְֶסאָה אוד סאוָו רעֶמְרעוֶו איִד ןיִראָו :ריִד ןּופ זיִא ןעֶּבעֶג

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ְךיִא ּבאָה ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ

 ןיִּב ְךיִא זַא טְסּואוְועֶג םיוִועָנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶבְנָא אייֵז

 אזד זַא טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹוא ריִד ןּופ

 טעֶּב ְּךיִא ,אייֵז ןעֶגעוֶו טעֶּב ְּךיִא :טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טְסאָה
 טְסאָה אּוד סאוָו איִד ןעֶנעוֶו טְרֶעייֵנ ,טְלעוֶו רעֶד ןעֶנעוֶו טיִנ
 םאָו םעֶלַא דְנּוא :עֶנייַד ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ
 ָךיִא דְנּוא ,ןייֵמ זיִא ןייַד זיִא סאו דְנּוא ,ןייֵד זיִא ןייֵמ זיִא

 ןיִא רֶהעָמ טיִנ ןיִּב ָךיִא רֶנּוא :טְכיִלְרעֶהְרעֶפ אייֵז ןיִא ןיִּב
 ָךיִא דָנּוא ,טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד
 ןייַד ןיִא אייֵז טְלאַהְרעֶד ,רעֶטאָּפ רעֶניִלייֵה ,ריִד ּוצ םּוק
 ןייז ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶּבעֶגעֶג רִיַמ טְסאָה אּוד סאו ןעֶמאָנ
 ּבאָה ןעֶזעוֶועֶנ אייֵז טיִמ ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו :ריִמ איז יֹוזַא סֶנייֵא
 טְסאָה אּוד סאו ןעֶמאָנ ןייַד ןיִא ןעֶטְלאַהְרעֶד אייֵז ָּךיִא
 רעֶנייֵק ּדְנּוא ,טיִהעֶג אייֵז ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ
 -ְךאַדְרעֶפ ןּופ ןְהּוז רעֶד ץּוח ,ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ זיִא אייֵז ןּופ

 דְנּוצַא רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד לאָז טְפיֵרְׁש איד יֵדְּכ ,ןעּב
 רעֶד ןיִא ְּךיִא דעֶר ןעֶּכאַז עֶזיִד דְנּוא ,ריִד ּוצ ְּךיִא םּוק

 -ְךעֶד טְסּבְלעֶז ְּךיִז ןיִא דייֵרְפ עֶנייֵמ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טְלעוֶו
 דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג טְראוָו ןייַד אייֵז ּבאָה ְּךיִא :ןעֶּבאָה טְליִפ
 טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז לייֵו .טְסאַהעֶג אייֵז טאָה טְלעוֶו איִד
 :םְלעוֶו רעֶד ןּופ טיִנ ןיִּב ְּךיִא איז יֹוזַא טְלעוֶו רעֶד ןּופ
 -םיֹורַא טְלעוֶו רעֶד ןּופ אייֵז טְסְלאָז אּוד זַא טיִנ טעֶּב ְּךיִא
 :לעֶּביִא םעד ןּופ ןעֶטיִה אייֵז טְסְלאָז אּוד זַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶמעֶנ
 } ןּופ טיִנ ןיִֵּב ָךיִא איו יֹוזַא טְלעוֶו רעֶד ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז
 טְראוָו ןייַד ,טייֵהְרְהאָו איִד ןיִא אייֵז גיִלייֵה :טְלעוֶו רעֶד
 טְלעוֶו רעֶד ןיִא ְּךיִמ טְסאָה אּוד איז יֹוזַא :טייֵהְרְהאָח זיִא
 :טְקיִׁשעֶג טְלעֶו רעֶד ןיִא אייֵז ְּךיִא ּבאָה ,טְקיִׁשעֶנ

10 

11 
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14 
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 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ְךיִמ ְךיִא עֶגיִלייֵה ןעֶנעוֶו טְרֶעייֵז ןּופ דְנּוא 19

 :טייֵהְרְהאָו רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְגיִלייֵהעֶג ְּךיֹוא
 ְךיֹוא טְרֶעייֵנ ,ןייֵלַא עֶגיִזאָד איִד ראַפ טיִנ טעֶּב ְּךיִא רעֶּבָא 0

 ;טְראוָו רֶעייֵז ָּךְרּוד ןעֶּביֹולְנ ריִמ ןָא ןעֶלעוֶו סאו איִד ראַפ
 טְסיִּב ,רעֶטאָפ אוד איו יֹוזַא ,ןייַז םֶנייֵא ןעֶלאָז עֶלַא זַא 1

 ןייז ְךיֹוא אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא ,ריִד ןיִא ְּךיִא דְנּוא ,ריִמ ןיִא
 טְסאָה אּוד זַא ןעֶּביֹולְג לאָז טְלעוֶו איִד זַא םִנּוא ןיִא םִנייֵא

 ריִמ טְסאָה אּוד סאו טייקְכיִלְרעֶה איִד דְנּוא :טְקיִׁשעֶג ּךיִמ 2

 ןייַז ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ְּךיִא ּבאָה ןעֶּבעֶנעֶג
 אוד דָנּוא ,אייֵז ןיִא ְךיִא :םֶנייֵא ןעֶנעֶז ריִמ איז יֹוזַא םֶנייֵא 8

 יֵדְּכ ,םעֶנייֵא ןיִא ןייַז ןעֶמאַקְלאָפ ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ריִמ ןיִא
 דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד זַא ןעֶסיוִו לאָז טְלעוֶו איִד
 :םְּביִלעֶג ָּךיִמ טְסאָה אּוד איו יֹוזַא טְּביִלעֶג אייֵז טְסאָה

 -עֶנעֶג ריִמ טְסאָה אּוד סאו איִד ְּךיֹוא זַא ליזז ָּךיִא ,רעֶטאָפ 4
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןיִּב ְךיִא ּואוְו ןייַז ריִמ טיִמ ןעֶלאָז ןעֶּב
 ,ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ טְסאָה אּוד סאו טייקְכיִלְרעֶה עֶנייֵמ ןעֶהעֶז
 איד ןּופ בְנּודְניִרְג איִד ראָפ טְּביִלעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד ןיִראוָו

 טיִנ ְּךיִד טאָה טְלעוֶו איִד ,רעֶמאָפ רעֶטְכעֶרעֶג :טְלעוֶו 5

 ןעֶּבאָה עֶדיִד דְנּוא ,טְנעֶקעֶג ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא רעֶּבֶא . ,טְנעֶקעֶג
 אייז ּבאָה ְךיִא דנּוא :טְקיִׁשעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד זַא טְסּואוְועֶג 6

 ןעֶסיוו ּוצ אייֵז לעוֶו דְנּוא ןּוהְטעֶנ ןעֶסיוִו ּוצ ןעֶמאָנ ןייֵד
 טְּביִלעֶג ְּךיִמ טְסאָה אּוד רעֶכְלעוֶו טיִמ עֶּביִל איִד זַא ,ןּוהְט
 ;אייֵז ןיִא ְךיִא רְנּוא זי אייֵז ןיִא לאָז

 חי לעטיפאק
 טימ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא רֶע ויִא ,טְגאָזעֶג םאָד טאָה ַעּוׁשֹי ןעוֶו 1

 ןעוֶועֶג זיִא טְראָד ;ןֹורְדַק ְּךאָּב םעֶד רעֶּביִא םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז
 ןעֶניִרְד ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז דְנּוא רֶע דְנּוא ,ןעֶטְראָג ַא
 םעֶד ןּופ טאָה רֶסֹומ רעֶד הָדּוהְי דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶגְנייִרַא 9

 -עֶנְנעֶמאַזּוצ טְפָא טְראָד זיִא עּוׁשֹי ןיִראָו ,טְסּואוְועֶג טֶרָא
 איד ןעֶמּונעֶג הָדּוהי טאָה יֹוזַא :םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז טיִמ ןעֶמּוק 8

 עָטְׁשְרֶע איִד ןּופ םיִתָרְׁשְמ דְנּוא ןעֶטאַדְלאָס ןּופ עֶדְנאַּב
 טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןיִהַא זיִא דְנּוא .םיִׁשֹּורְּפ איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ

 טאָה ַעּוׁשִי ןעוֶו םּורְד :ןעֶפאַוַו דְנּוא לעֶקאַפ דְנּוא ןעֶּפְמאָל 4
 םיֹורַא רֶע זיִא ,ןעֶמּוק םֶהיֵא ףיֹוא טעוֶו םאוָו טְמּואוָועֶג םעֶלַא
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 ? רֶהיִא טֶכּוז ןעֶמעֶזְו אי אייֵז ּוצ טאָה דָנּוא ןעֶנְנאַגעֶג

 ּוצ טאָה רֶע .יִרָצְנַה ַעּוׁשֵי ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז
 ְךיֹוא זיִא רָסֹומ רעֶד הָדּוהְי דָנּוא .רֶע ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז
 ,טְבאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע ןעוֶו םּורְד :ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז טיִמ

 ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶטעֶרְמעֶגְקיִרּוצ אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ;רֶע ןיִּב ָךיִא
 טְנעֶרְפעֶג רעֶדיוִז אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא :ןעֶלאַּפעֶג דֶרֶע רעֶד ּוצ
 ַעּוׁשִי ,טְגאָזעֶב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?רֶהיֵא טְכּוז ןעֶמעוֶו

 ,טְגאָזעֶג ְּךייַא ּבאָה ְּךיִא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי :יִרְצָנַה
 עֶזיִד טְזאָל :ְּךיִמ טְכּוז רֶהיֵא ןעוֶו םּורְד ; רֶע ןיִּב ָּךיִא זַא
 טאָה רֶע סאָו ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד לאָז סֶע יֵדְּכ :ןעֶהעֶנ
 ָךיִא ּבאָה ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה אּוד סאוָו איִד ןּופ ,טְגאָזעֶג
 ַא םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש טאָה םּורָד :ןעֶריֹולְרעֶפ טיִנ םעֶנייֵק
 טאָה דִנּוא ןעֶניֹוצעֶגְסיֹורַא םָע טאָה דְנּוא ,טאַהעֶג דְרעוֶוְׁש
 טאָה דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ טֶכֹעְנִק םעֶד ןעֶנאַלְׁשעֶנ
 טְבעֶנְק רעֶד דְנּוא ;טְקאַהעֶנְּפָא רֶעיֹוא עֶטְכעֶר סאָד םֶהיֵא
 ּוצ טְנאָזעֶג ַעּושִי טאָה םּורְד :םֹוכָלַמ ןעֶמסייֵהעֶג טאָה
 לאָז ;דייֵש רעֶד ןיִא ןייֵרַא דְרעוֶוְש ןייֵד קעֶטְש ,סֹורְטעֶּפ

 ריִמ טאָה רעֶטאָפ ןייֵמ םאֶו םֹוּכ םעֶד ןעֶקְניִרְט טיִנ ָךיִא

 ?ןעֶּבעֶגעֶג
 איֵד דְנּוא ןאַמטְּפיֹוה רעֶד דְנּוא עֶדְנאַּב איִד ןעֶּבאָה םּורְד
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ַעּוׁשֵי ןעֶדּוי איִד ןּופ םיִתְרָׁשְמי

 טְרְהיִפעֶג ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶדְנּוּבעֶג
 סאוָו ,אֵפָיַק ןּופ רעוְׁש רעֶד ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶע ןיִראָָו ,ןָנָח ּוצ
 םאו אָפָיַק זיִא סֶע :רֶהאָי םעֶנעֶי ןיִא לֹודָג ןַהֹּכ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ׁשְנעֶמ ןייַא זַא טּוג זיִא סֶע זַא ,ןעֶטאָרעֶג ןעֶדּוי איֵד טאָה
 :קְלאָפ םעֶד ראַפ ןעֶּבְראַטְׁש לאָז
 ןעֶּבאָה דיִמְלַּת רעֶרעֶדְנַא ןִייֵא דְנּוא םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש דְנּוא
 טְנאַקעֶּב זיִא ריִמְלַּת רעֶנעֶו דְנּוא ,טְנְלאַפעֶגְכאָנ ַעּושִי
 ַעּוׁשַי טיִמ זיִא רֶע דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג
 רעֶּבָא :לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ ףיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא
 זיִא יֹוזַא .ריִהָט רעֶד ראַפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶסיֹורְד זיִא םֹורְטעֶּפ
 אייֵּב ןעֶזעוֶועֶג טְנאַקעֶּב זיִא סאָו דיִמְלַּת רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 רעֶד טיִמ טעֶרעֶנ טאָה דִנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד
 יֹוזַא :טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא סֹורְטעֶּפ טאָה דְנּוא ,ןְרעֶטיִה-ריִהְט
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 םֹורְטעֶּפ ּוצ טיִהעֶנ ריִהָמ איִד טאָה סאוָו לעֶדעֶמ סאָד טאָה
 ןעֶזיִד ןּופ םיִדיִמְלִּת איִד ןּופ ְךיֹוא טיִנ אזד טְסיִּב ,טְנאָזעֶג

 טְכעֶנְק איִד דנּוא :טיִנ ןיִּב ְךיִא טְגאָזעֶג טאָה רֶע ?ןאַמ 8
 טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םיִתְרָׁשְמ איִד דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טְלאַק זיִא םִע ןיִראָו ,ןעֶליֹוק ןּופ רֶעייֵפ ַא
 אייז טיִמ ְּךיֹוא זיִא םֹורְטעֶּפ דְנּוא ;טְמְראַַועֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 :טְמְראוַועֶג ָּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶנ

 עֶנייֵז ןעֶנעוֶו טְגעֶרְפעֶג ַעּוׁשִי לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד טאָה יֹוזַא 9
 םֶהיֵא טאָה ַעּושִי :עֶרְהעֶל עֶנייֵז ןעֶנעוֶו דְנּוא םיִדיִמְלִּת 0

 ;טְלעוֶו רעֶד ּוצ טעְרעֶנ ּךיִלְטְנעֶפֶע ּבאָה ְךיִא ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג
 ןיִא דְנּוא לּוׁש רעֶד ןיִא טְרְהעֶלעֶג גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ּבאָה ְךיִא
 דְנּוא ,ןעֶמאַזּוצ ןעֶמּוק ןעֶדּוי עֶלַא ּואְו ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד

 סאוָוְראַפ ;טעֶרעֶנ טיִנְראָנ ְּךיִא ּבאָה םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ .ןיִא 1
 טְרעֶהעֶנ ָּךיִמ ןעֶּבאָה סאָו איִד געֶרְפ ?ְּךיִמ אּוד טְסְנעֶרְפ
 ְךיִא סאָו ןעֶסיוִו אייֵז העֶז ;טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאו

 טאָה יוזַא ,טְנאָזעֶג סאָד טאָה רֶע איװ דְנּוא :טְנאָזעֶג ּבאָה 2
 ןעֶנאַטְשעֶג אייֵּבְרעֶד זיִא סאו םיִתָרְׁשִמ איִד ןּופ רעֶנייֵא

 טְסְרעֶּפְטְנִע ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶגאָלְׁשעֶג םיִנָּפ םעֶד ףיֹוא ַעּוׁשִי
 ,טְרעֶפְּטְנֶעעֶג םֶהיֵא טאָה ַעּוׁשִי ?לֹודָנ ןֵהֹּכ םעֶד יֹוזַא אּוד 2

 םעֶד ףיֹוא תּודְע נאָז ,טעֶרעֶג םעֶטְכעֶלְׁש ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו
 ?ְךיִמ אּוד טְסְנאָלְׁש םּוראַוַו סעֶטּוג ןעוֶו רעֶּבָא ;ןעֶמְכעֶלְש

 םעֶד אָפָיַק ּוצ ןעֶדְנּוּבעֶו טְקיִׁשעֶנ ןֶנָח םֶהיֵא טאָה .םּורְד 4
 : :לֹודָג ןַהֹּכ

 ְךיִז טאָה דִנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶנ זיִא םֹורְמעֶּמ ןֹועְמַׁש דְנּוא 2
 אוד טְסיִּב טְנאָזעֶג םֶהיֵא .'וצ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ;טְמְראַועֶג
 טְנעֶקייֵלעֶג טאָה רֶע !םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז ןּופ רעֶגיִיַא ּךיֹוא טיִנ

 ןּופ טְכעֶנְק איִד ןּופ רעֶנייֵא  +טיִנ ןיִּב ָךיִא ,טְנאָזעֶב רנוא 6
 סאוָו םעֶד ןּופ בֹורְק ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ,לֹודָג ןֵהֹּכ םעֶד
 ּבאָה ,טְנאָזעֶג טאָה ;טְקאַהעֶנְּפָא רֶעיֹוא םאֶד טאָה םֹורְטִּפי

 יֹזַא ?םֶהיֵא טיִמ ןעֶטְראָנ םיִא ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ְּךיִד ְּךיִא 7
 רעֶד טאָה ְךייֵלְנ דְנּוא + ,טְנעֶקייֵלעֶג רעֶדיִװ םֹורְטעֶּפ טאָהְ'
 :טֶעייֵרְקעֶג ןאָה

 -םטְּכיִרעֶג םּוצ אָפָיַק ןּופ ּטְּרְהיִפעֶג ַעּוׁשִי אייֵז ןעֶּבאָה םּורְד 8
 טסְּבְלעֶז אייֵז דְנּוא .הירְפ ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע דְנּוא ;ףיֹוה



 חי ןנחוי
 אייֵז זַא ףיֹוהְסְטְכיִרעֶג םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא טיִנ ןעֶנעֶז

 ןעֶמְצ ןעֶנעֶק ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ןעֶרעוֶו אֵמָּמ טיִנ ןעֶלאָז
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא אייֵז ּוצ םֹוטָליִּפ זיִא יֹוזַא :חַסֶּפ ןֶּבְרֶק סאָד
 רֶהיֵא טְגְנעֶרְּב גאָלְקְראַפ ַא ראַפ סאָו ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא

 דְנּוא טְרעֶפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה אייֵז !ׁשְנעֶמ ןעֶזיִד ןעֶנעֶק
 ןייק טיִנ טְלאָו רעֶזיִד ןעֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 -ךעֶּביִא ריִד ּוצ טיִנ םֶהיֵא רימ ןעֶטְלאָוְו ןּוהְטעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש

 טְמעֶנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ םֹוטְליִּפ טאָה םּורְד :ןעֶּבעֶנעֶג
 איִד .ץעֶזעֶג רֶעייֵא ָּךאָנ םֶהיֵא טעֶטְכיר דְנּוא ;םֶהיֵא רֶהיֵא

 טיִנ םעֶנייֵק ןעֶראָט ריִמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ןעֶדּוי
 ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד לאָז ַעּוׁשָי ןּופ טְראָו סאָד יֵדְּכ :ןעֶטייֵט
 סאָו טְנעֶכייֵצעֶּב טאָה רֶע ןעוֶו ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע סאָו
 :ןעֶּבְראַטְׁש טעוֶו רֶע טיֹוט ַא ראַפ

 ,ןעֶנְנאַנעֶגְנייַרַא ףיֹוהְסִטְכיִרעֶנ םיִא רעֶדיוִו םֹוטְליִּפ זיִא יֹוזַא

 ,טְבאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ןעֶפּורעֶג ַעּוׁשִי טאָה דְנּוא
 { -םְנָעעֶנ טאָה ַעּוׁשַי ?ןעֶדּוי איִד ןּופ ְּךֶלֶמ רעֶד אּוד טְסיִּב
 ןעֶּבאָה רעֶדָא ןטְסְּבְלעֶז ריִד ןּופ סאָד אּוד טְסְנאָז ,טְרעֶפ

 9 טאָה םֹוטְליִפ ?טְנאָזעֶג ריִמ ןעֶנעֶו עֶרעֶדְנַא ריִד

 קְלאָפ םעֶנעֶגייֵא ןייַד ?דּוי ַא ןעֶד ְּךיִא ןיִּב ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 -עֶנעֶנְרעֶּביִא ריִמ ּוצ ְּךיִד ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד דְנּוא
 טרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשַי {ןּוהְמעֶנ אּוד טְסאָה סאָו ;ןעֶּב

 ןייֵמ ןעוֶו ;טְלעֶו רעֶזיִד ןּופ טיִנ זיִא ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייֵמ
 עֶנייֵמ ןעֶטְלאָו יֹוזַא ,טְלעֶו רעֶזיִד ןּופ ןייַז לאָז ָּךייֵרְגיִנעֶק

 ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טיִנ לאָז ְּךיִא זַא ןעֶטְכאָפעֶג םיִתָרָׁשְמ
 ָךייֵרְניִנעֶק ןייֵמ זיִא ,דְנּוצַא רעֶּבָא ;ןעֶדּוי איִד ּוצ ןעֶרעוֶו
 וטְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םֹוטְליִּפ טאָה ֹוזַא :ןעֶנאַד ןּופ טיִנ
 אוד ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה ַעּוׁשִי ?ביִנעָק ַא ןעֶד אּוד טְסיִּב

 ןעֶריֹוּבעֶג ְּךיִא ןיִּב ראַפְראָד .ניִנעֶק ַא ןיִּב ְּךיִא זַא טְסְגאָז
 ןעֶמּוקעֶג טְלעוֶו רעֶד ןיִא ְּךיִא ןיִּב ראַפְראָד דְנּוא ןעֶראָועֶנ
 סאָו רעֶכיִלְטיִא תָמָא םעֶד ףיֹוא ןעֶנייֵצעֶּב לאָז ָּךיִא זַא
 ּוצ טְנאָז םֹוטְליִּפ :לֹוק ןייַמ טְרעֶה תֶמָא םעֶד ןּופ זיִא
 טְנאָזעֶג םאָד טאָה רִע ןעוֶו דְנּוא ? תֶמֶא זיִא סאו ,םֶהיֵא
 טאָה דְנּוא ,ןעֶדּוי איִד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא רעֶדיוז רֶע זיִא
 :םֶהיֵא -ןיִא טיִנ דְלּוׁש עֶנייֵק ןיִפעֶב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אייֵז 'ּוצ
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 םעֶנייֵא ְּךייַא לאָז ְךיִא זַא גָהְנִמ ַא טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא 9

 ְךייא לאָז ְּךיִא זַא ןעֶד רֶהיִא טְליוו ;חַסֶּפ ףיֹוא ןֶעייֵרְפעֶּב
 אייֵז ןעֶּבאָה יֹוַא ?ןעֶדּוי איִד ןּופ גיִנעֶק םעֶד ןֶעייֵרְפעֶּב 0

 .אָּבַא-רַּב טְרֶעייֵנ ןעֶזיִד טיִנ ,טְגאָזעֶג רֶנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג רעֶדיוִז
 ;רעֶּביֹור ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא אָּבַא-רַּב דְנּוא

 טי לעטיפאק
 -יֵמְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ַעּוׁשִי ןעֶמּונעֶג םֹוטְליִּפ טאָה ןאָד 1
 ןיֹורְק ַא ןעֶטְכאַלְפעֶג ןעֶּבאָה ןעֶטאַדְלאָס איִד דְנּוא :ןעֶס 2

 ּטאָק םעֶד ףיֹוא םֶהיֵא םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶנְרעֶד ןּופ

 ןּופ דייֵלְק ַא ןּוהְטעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְצעֶזעֶגְפיֹוא
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :רּוּמְרּוּפ 3

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ןעֶדּוי איִד ןּופ גיִנעֶק ָא ,םֹולָׁש ,טְגאָועֶב

 -עֶנְסיֹורַא רעֶדיוז זיִא םֹוטְליִּפ דְנּוא :ןעֶּבעֶגעֶג ׁשְטעֶּפ םֶהיֵא 4
 םֶהיֵא גְנעֶרְּב ְּךיִא ,העֶז ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַנ
 עֶנייֵק ןיִפעֶג ְךיִא זַא ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא זַא ,סיֹודַא ְךייַא וצ

 טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא ַעּוׁשִי זיִא יֹוזַא :םֶהיֵא ןיִא דְלּוש 2
 ןּופ רייֵלק םאָד דֶנּוא רעֶנְרעֶד ןּופ ןיֹורק איִד ןעֶנאָרְטעֶג
 םעֶד טְהעֶז ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה םֹוטְליִּפ דְנּוא .רּוּפְרּוּפ

 םיִתְרָׁשְמ איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןעוֶו דְנּוא :שְנעֶמ 6
 ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ,טְבאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה םֹוטְליִּפ ,םֶהיִא גיִצייֵרְק ,גיִצייֵרְק

 ןיִפעֶג ָּךיִא ןיראָו ,םֶהיֵא טְניִצייֵרְק דְנּוא םֶהיֵא רֶהיֵא טְמעֶנ
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד :םֶהיֵא ןיִא טיִנ דְלוׁש עֶנייֵק 7

 רעֶזְנּוא ְּךאָנ דְנּוא ,ץעֶזעֶנ ַא ןעֶּבאָה ריִמ ,טְרעֶפְטְנֶעעֶה
 ָךיִז טאָה רֶע ןיִראָו .ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ בָיַח רֶע זיִא ץעֶזעֶג

 ,טְרעֶהעֶג סאָד טאָה םֹוטְליִּפ ןעוֶו :טאָג ןּופ ןְהּוז טְכאַמעֶג 8
 רעֶדיוז זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶטְכְראָפעֶג רֶהעְמ ְּךאָנ ְּךיִז רֶע טאָה 9

 ַעּושִי ּוצ טאָה דֵנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ףיֹוהְסְטְכיִרעֶג םעֶד ןיִא

 ןייק םֶהיֵא טאָה ַעּוׁשִי רעֶּבָא ? אּוד טְסיִּב ןעֶנאַַו ןּופ טְגאָזעֶנ
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םֹוטְליִּפ טאָה יֹוזַא :ןעֶּבעֶגעֶג טיִנ רעֶּפְטְנֶע 0

 ּבאָה ְּךיִא זַא טיִנ אּוד טְסייוֵו ? ריִמ טיִמ טיִנ אּוד טְסְדעֶר
 ּוצ ְּךיִד טְכאַמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ןֶעייֵרְפעֶּב ּוצ ְּךיִד טְכאַמ

 ראָנ טְסְלאָָו אּוד ,טְרעֶפְטְנֶעעֶנ טאָה ַעּוׁשִי ?ןעֶניִצייֵרְק 1
 ריִד זיִא סֶע ןעֶד אייֵז סֶע ,טאַהעֶנ ריִמ רעֶּביִא טיִנ טְכאַמ עֶנייֵק
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 ריִד ּוצ ְָּךיִמ טאָה סאו רעֶד םּורָד ;ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּביֹוא ןּוֿפ

 :דֶניִז עֶרעֶסעֶרְג ַא םאֶה ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא
 12 ;ןֶעייֵרְפעֶּב טְלאוָועֶג םֹוטְליִּפ םֶהיֵא טאָה ןָא לאָמְסְנעֶד ןּופ
 אוד ןעדֶז ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איד רעֶּבָא

 דְנייַרְפ ןייק אּוד טְסיִּב איֹוזַא ,ןָעייֵרְפעֶּב ןעֶזיִד טְסעוֶו
 טעֶר רעֶד ,ניִנעֶק ַא ְּךיִז טְכאַמ םִע רעוֶו ;רֶסיֵק םעֶד ןּופ

 13 רעֶטְרעוֶו עֶזיִד טאָה םֹוטְליִּפ ןעֶו יֹוזַא :רֶסיֵק םעֶד ןעֶנעֶק

 ְךיִז טאָה דְנּוא ,טְרֶהיִפעֶנְסיֹורַא ַעּושִי רֶע טאָה ,טְרעֶהעֶג

 טֶרָא ןייֵא ףיֹוא ,לֶהּוטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד ףיֹוא טְצעֶזעֶגְרעֶריִנַא
 :אָתָּבִנ ,שיִאעֶרְּבעֶה ףיֹוא רעֶּבָא ,רעֶטְסאַלְפ רעֶד טְסייֵה םאָ

 14 רעֶטְסְקעֶז רעֶד ןעֶנעֶק ,חַסֶּפ בֶרֶע ןעֶזעוֶועֶנ זיִא םִע דנּוא

 ןָא טְהעֶז ,טְגאָזעֶג ןעֶדּוי איִד ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;הָעָׁש
 13 ,קעוֶוַא ,קעוֶוַא ,ןֶעיִרְׁשעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה םּורָד :ניִנעֶק רֶעייֵא

 ְךיִא לאָז ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה םֹוטְליִּפ .םֶהיֵא גיִצייֵרְק

 -עֶג ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איד ?ןעֶניִצייֵרְק גיִנעֶק רֶעייֵא

 : רֶסיֵק םעֶד רעֶסיֹוא טיִנ גיִנעֶק ןייק ןעֶּבאָה ריִמ ,טְרעֶפְשְנֶע
 16 לאָז רֶע זַא ,ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז ּוצ םֶהיֵא רֶע טאָה ןאַד

 דָנּוא ןעֶמּונעֶג ַעּוׁשִי ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְניִצייֵרְקעֶג

 17 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא :טְרְהיִפעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ,טְסייֵה סאו ןיאַלַּפ ַא ּוצ ץיירק ןייז ןעֶגאָרְטעֶג טאָה דִנּוא

 שיֵאעֶרְּבעֶה ףיֹוא רעֶּבָא ,לעֶטייֵׁשְּפאָק ַא ןּופ ץאַלּפ רעֶד

 18 אייוַוְצ דְנּוא טְגיִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶטְראָד :אָּתְגֶלִנ
 ַעּושִי דנּוא ,טייֵז עֶרעֶדעֶי ןּופ םעֶנייֵא ,םֶהיֵא טיִמ עֶרעֶדְנַא

 19 -עֶנ טְפיִרְׁשְפיֹוא עֶנייֵא טאָה םֹוטְליִּפ דְנּוא :ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא

 דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶג ץיירק סעֶד ףיֹוא סֶע טאַה דְנּוא ,ןעֶּביִרְׁש

 ןּופ גיִנעֶק רעֶד ,יִרְצָנַה ַעּוׁשַי ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ ראו סֶע

 20 -ָפיֹוא איד ןעֶדּזי איִד ןּופ עֶליִפ ןעֶּבאָה יֹוזַא :ןעֶדּוי איד

 -עֶנ זיִא ַעּוׁשֵי ּואוְו ץאַלְּפ רעֶד ןיִראָו ,ןעֶזעֶלעֶג טְפיִרְׁש

 םִע דְנּוא ,טאָטְש רעֶד ּוצ טְנְהאָנ ראו ןעֶראָועֶג טְניִצייֵרְק !

 דְנּוא ,שיִכיִרְנ דְנּוא ,שיִאעֶרְּבעֶה ףיֹוא ןעֶּביִרְׁשעֶנ ראו

 21 ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד ןּופ םיִנֲהּכ עֶטְׁשְרֶע איִד דְנּוא :שיִנייֵמאַל

 ,ןעֶדּוי איִד ןּופ גיִנעֶק רעֶד ,טיִנ ּבייֵרְׁש ,טְנאָזעֶג םֹוטְליִּפ ּוצ

 איִד ןּופ גיִנעֶק רעֶד ןיִּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע זַא טְרֶעייֵנ

 29 ּבאָה ְּךיִא םאָו ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה םֹוטְליִּפ דְנּוא :ןעֶדּוי
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 ןעוֶו רעֶנְלעֶז איֵד דְנּוא :ןעֶּביִרְׁשעֶג ְּךיִא ּבאָה ,ןעֶּביִרְׁשעֶג 3
 -ייֵלְק עֶנייַז ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה ,טְגיִצייֵרְקעֶג ַעּוׁשֵי ןעֶּבאָה אייֵז
 לייֵט ןייִא ,ןעֶלייֵט ריִפ טְכאַמעֶג םיֹורְד ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶד
 קאָר רעֶד דְנּוא ,קאָר םעֶד ְּךיֹוא דְנּוא ;רעֶנְלעֶז ןעֶכיֵלְטיִא ּוצ

 יֹוזַא :טְּבעֶועֶג ןעֶצְנאַג ןיִא ןעֶּביֹוא ןּופ ,טאָנ ןייֵא ןְהָא ראוו 4

 םִע ריִמ ןעֶזאָל ,טְגאָזעֶג ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא אייֵז ןעֶּבאָה
 ןעֶפְראוַו לֶרֹוג ףיֹורְד ןעֶלעוֶו ריִמ טְרֶעייֵנ ,ןעֶסייֵרּוצ םיִנ

 ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד לאָז טְפירְׁש איִדיִדְּכ .ןייַז לאָז םִע םעֶמעוֶו
 -ּוצ ָּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ רעֶדייֵלְק עֶנייֵמ ןעֶּבאָה אייֵז ,טְגאָז סאוָו
 .ןעֶפְראוָועֶג לָרֹוג אייֵז ןעֶּבאָה קאָר ןייֵמ ףיֹוא .דְנּוא ,טְלייֵמ
 .חיי ,ב'ב םילהת :ןּוהְטעֶג סאָד רעֶנְלעֶז איד ןעֶּבאָה םּורְד

 דְנּוא ,רעֶטְסעוֶוְש םִרעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוַא 2

 ןעֶנעֶז הָנֶלַדְנַמ םָיְרִמ דְנּוא ,סאַפָאעֶלְק ןּופ ּבייזֵו םאָד םִיְרִמ
 טאָה ַעּושִי ןעוֶו דְנּוא :ַעּושִי ןּופ ץייֵרְק םייֵּב ןעֶנאַטְשעֶב 6

 טאָה רֶע סאו דיִמְלֵּת םעֶד דְנּוא ,רעֶטּומ עֶנייַז ןעֶהעֶזעֶג
 רעֶטּומ עֶנייֵז ּוצ רֶע טאָה ןןְהעֶטְׁש םֶהיֵא אייֵּב ,טְּביִלעֶג

 םעֶד ּוצ רֶע טאָה ןאַד !ןְהּוז ןייד ,העְז איֹורְפ . ,טְגאָזעֶג 7
 שי רעֶזיִד ןּופ דְנּוא !רעֶטּומ עֶנייֵד ,העָז ,טְגאָזעֶג ריִמָלֵּת
 :ןעֶמּונעֶג .ְּךיִז ּוצ ריִמָלֵּת רעֶד איִז טאָה

 ,טְגיִדְנֶעעֶג ןיֹוׁש זיִא םעֶלַא זַא גיִדְנעֶסיוז ַעֹּושִי ;ָךאָנְרעֶד 8

 טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,ןעֶרעוֶו םִיּוקְמ לאָז טְפיֵרְׁש איִד יִדְּכ
 םעֶּפעֶג ַא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ןעֶטְראָד דְנּוא : גיִטְׁשְראָד ןיִּב ְּךיִא 9

 םאוׁש ַא טְליִפעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,גיִסֶע טיִמ  לּופ
 םֶהיֵא םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ,בֹוזַא ףיֹוא טְנעֶלעֶג דְנּוא ,גיִסֶע טיִמ

 סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה ַעּוׁשֵי ןעוֶו דְנּוא :טְגְנאַלְרעֶד ליֹומ םוצ 0

 טאָה רֶע דְנּוא ;טְניִדְנֶעעֶג זיִא םִע ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,גיִסֶע
 ;ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טְסייֵג םעֶד טאָה דְנּוא ,טְגייֵנעֶג ּםאָק םעֶד

 ףיֹוא תָּבַׁש םַא ןעֶּביִיַלְּב טיִנ ןעֶלאָז רעֶּבייֵל איִד יֵדְּכ דְנּוא 1
 ,סֹודָנַה תָּבַׁש דְנּוא) ,חַסֶּפ בֶרֶע ראוַו םִע לייוֵו ,ץייֵרק םעֶד
 לעֶקְנעֶׁש עֶרייֵז .זַא םֹוטְליִּפ ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶדּוי איִד ןעֶּבאָה
 ןעֶמּונעֶגְּפּורַא ןעֶלאָז אייֵז זַא דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאַרְּבּוצ ןעֶלאָז

 ןעֶּבַאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג רעֶנְלעֶז איִד ןעֶנעֶז םּורְד :ןעֶרעוֶו 2
 םעֶד ןּופ דְנּוא ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ לעֶקְנעֶׁש איד ןעֶכאָרְּבּוצ

 ןעוֶו דְנּוא :טְגיִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶראוַו סאו ןעֶרעֶדְנַא 8



 ב טי ןנחוי ו

 זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ַעּוׁשִי ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז
 טיִנ לעֶקְנעֶׁש עֶנייֵז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טיֹוט ןיֹוׁש ראוַו רֶע
 -עֶנ םֶהיֵא טאָה רעֶנְלעֶז איִד ןּופ רעֶנייַא רעֶּבָא :ןעֶכַאָרְּבּוצ
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא דְלאַּב זיִא םִע רֶנּוא ,זיִּפִׁש .ַא טיִמ ןעֶכאָּטְׁש
 ןעֶהעֶזעֶג םִע טַאָה םאָו רעֶד דְנּוא :רעֶסאַוַו דְנּוא  טּולְּב
 טְסייוֵו רֶע דְנּוא .רֶהאֹוָו זיִא םיִנְנייֵצ ןייַז דְנּוא ,טְגייֵצעֶּב טאָה
 ;ןעֶּביֹולְג טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טייֵהְרְהאָו איִד טְגאָז רֶע םאֶד

 טְליִפְרעֶד לאָז טְפיִרְׁש איִד יֵדְּכ ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִאָד ןעֶד
 7 דָנּוא :ןעֶרעֶו ןעֶכאָרְּבּוצ םֶהיֵא לאָז ןייֵּב ןייק ,ןעֶרעֶז
 ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז ,טְגאָז טְפיֵרְׁש עֶרעֶדְנַא .עֶנייֵא .רעֶדיוו

 .י ב"י הירבו :ןעֶכאָּטְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶכְלעוֶו םֶהיֵא ףיוא
 -ךאָּבְרעֶפ ַא ראו סאזונ םִיַתָמָר ןּופ ףסֹוי טאָה ןעֶזיִד ְּךאָנ
 ,(ןעֶדּוי איִד ראַפ טֶכְרּופ ראָפ ַעּוׁשִי ןּופ דיִמְלַּת רעֶנעֶב
 םעֶד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ןעֶגעֶמ לאָז רֶע זַא ,םֹוטְליֵּפ ןעֶטעֶּבעֶג
 רֶע זיִא יֹוזַא ,טְגיִליוִועֶּב טאָה םֹוטְליִּפ דְנּוא .ַעּוׁשֵי ןּופ ּבייֵל
 :ַעּושֵי ןּופ ּבייֵל םעֶד ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא טאָה .דְנּוא ןעֶמּוקעֶג
 ַעּוִׁשִי ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶטְׁשרֶע םּוצ זיִא סאָז םּומיִדּוקיִנ .דְנּוא

 -עֶג רמ טְכאַרְּבעֶג טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ְּךיֹוא זיִא ,טְכאַנ אייּב
 ןעֶּבאָה יֹוזַא :טְנּופ טְרעֶדְנּוה ןּופ ָּךֶרֶע ןַא תֹולָהֲא טיִמ טְׁשיִמ
 -עֶגְנייֵא םִע ןעֶּבאָה דְנּוא ַעּוׁשִי ןּופ ּבייל םעֶד ןעֶמּונעֶג אייֵז
 ראו םִע איז יֹוזַא ,םיִמָׂשְּב איִד טיִמ ְָּךעֶלייֵל ַא ןיִא טְלעֶקיוו
 זיִא אָד דְנּוא :ןעֶדּוי איִד ןּופ הָרּובְק .אֵיִד אייֵּב .גָהְנִמ .רעֶד
 -ייֵרְקעֶג ראו רֶע ּואְח טְרָא םעֶד ןיִא ןְעֶטְראָנ ַא ןעֶזעוֶועֶג

 ןעֶכְלעֶו ןיִא ,רֶבֹק םֶעייַנ ַא ראו ןעֶטְראָג םעֶד ןיִא דְנּוא ,טגיִצ
 ַעְושִי אייז ןעֶּבאָהֹוזַא :ןעֶגעֶלעֶג טיִנ ְּךאָנ ויִא רעֶנייֵק
 ,ןעֶדּוי איד אייֵּב חַסֶּפ בָרֶע ראַוַו םִע לייֵו ,טְגעֶלעֶג ןעֶּטְראָד
 :טְנְהאָנ ראו רֶבֵק סאָד-דְנּוא

 ב לעטיפאק
 םִיְרִמ זיִא ְּךאָו רעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא .דְנּוא
 ראוַו סֶע ןעזֶו ;היַרְפ רעֶד ןיִא .רֶבק םּוצ ןעֶמּוקעֶג הָנָלַדְנַמ
 ראו ןיִיֵטְׁש רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,רעֶטְסְניִפ ..ָךאָנ
 דנּוא ןעֶפאָלעֶג איִז זיִא יֹוזַא :רֶבֵק םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא
 ,דיִמְלַּת ןעֶרעֶדְנַא םּוצדְנּוא םֹורְטעֶּפ ןֹועְמִׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה איִז דְנּוא ,טְּביִלעֶג טאָה ַעּוׁשִי ןעֶבְלעוֶו
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 דְנּוא ,רֶבֵק םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא ראַה םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז
 דָנּוא :טְנעֶלעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ּואוְו טיִנ ןעֶסיוִו ריִמ 2 -

 ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז ריִמְלַּת רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא םֹורְטעֶּפ
 עֶרייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :רֶבֹק םּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא 4

 רֶהיֵרְפ זיִא ריִמָלַּמ רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶג ןעֶמאַזּוצ
 -וצ זיִא דְנּוא ,םֹורְמעֶּפ איו רעֶדְניִוְׁשעֶנ ,ןעֶפאָלעֶגְניִהַא

 -ָּמּורַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא :רָבֹק םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג טְׁשְרֶע 2
 רעֶּבָא ;ןעֶניִל םיִכיִרְכַּת איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶניֹוּבעֶג

 םּורְמעֶּפ ןֹּועְמִׁש זיִא יֹוזַא :ןעֶנְנאַנעֶגְנייֵרַא טיִנ ֹויִא רֶע 6
 רֶבֵק םעֶד ןיִא זיִא דְנּוא ,גיִדְנעֶהעֶגְכאָנ םֶהיֵא ןעֶמּוקעֶג ְּךיֹוא
 םיִכיִרְכַּת איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא

 זיִא פאק ןייַז ףיֹוא ראוַו סאָו לעֶכיִט סאָד דְנּוא :ןעֶגיִל 7

 טְרָא ןייֵא ףיֹוא טרֶעייֵנ ,םיִכיֵרְכַּת איד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טיִנ
 -עֶדְנַא רעֶד ְּךיֹוא זיִא ןאַד :טְלעֶקיוִועֶגְנייֵא טייַז רעֶד אייֵּב 8

 ןעֶמּוקעֶנ ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ זיִא סאו ,ןעֶנְנאַנעֶגְנייֵרַא ריִמָלַּת רעֶר
 ןיִראָז :טְּביֹולְנעֶנ דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,רֶבֵק םּוצ 9

 זּומ רֶע זַא ,טְפיִרְׁש איִד טְסּואְועֶג טיִנ ְּךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז
 םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶנעֶז םּורְד :ןְהעֶמְׁשְפילא עֶטיֹוט איִד ןּופ 0

 .:ןעֶנְנאַגעֶג םייֵהַא
 ,ןעֶסיֹורְד ןּופ רֶבֵק םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא םִיְרִמ דְנּוא 1

 איִז טאָה טְנייוועֶג טאָה איִז איז דְנּוא ,טְנייוֵועֶג טאָה דְנּוא
 ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז דְנּוא :רֶבֹק םּוצ ןעֶניֹוּבעֶנּפּורַא ְּךיִז 2

 דְנּוא םיןעֶּפאַקּוצ רעֶנייֵא ,ןעֶסייוֵז ןיִא ןעֶציִז םיִכָאְלַמ אייוְצ
 ַעּוׁשִי ןּופ ּבייֵל רעֶד ּואְח טְרָא םעֶד ןיִא ,ןעֶסיִפּוצ רעֶנייֵא

 ,איֹורְפ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶגעֶלעֶג זיִא 3
 לייוו טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה איִז דְנּוא ?אּוד םְסְנייוֵז םּוראו

 ּגאוָו טיִנ סייוו ָּךיִא ,ראַה ןייֵמ ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא ןעֶּבאָה אייֵז
 סאָד טאָה איִז ןעוֶו דְנּוא :טְנעֶלעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז 4

 ַעּושִי ןְהעֶזעֶג טאָה דְנּוא טְרעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז איִז טאָה ,טְגאָזעֶג
 :ַעּוׁשִי זיִא סאָד זַא טְסּואוְועֶנ טיִנ טאָה איִז רעֶּבָא ,ןְהעֶטְׁש

 ?אּוד טְסְנייוֵו םֹּוראוָו ,איֹורְפ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי 2
 זיִא רֶע זַא טְנייֵמעֶג טאָה איִז דְנּוא ?אּוד טֶסְכּוז ןעֶמעוֶו
 ןעוֶו ,ראַה ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ איִז טאָה יֹוזַא רעֶנְטְרעֶג רעֶד
 טְסאָה אּוד ּואוְו רימ גאָז ,ןעֶנאָרְטעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא טְסאָה אּוד



 כב ןנחוי
 דְנּוא :ןעֶמעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא ְָךיִא לעדֶו יֹוזַא ,טְנעֶלעֶג םֶהיֵא
 ְךיִז טאָה איִז דְנּוא ּ!םִיְרִמ ,טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשַי
 ,שיִאעֶרְּבעֶה ןיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא טְרעֶקעֶנְמּוא
 רֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא :(רעֶרְהעֶל טְסייֵה סאו ,יֵנֹוּבַר

 -ָפיֹורַא טיִנ ְּךאָנ ןיִּב ךיִא ןיִראָו .ןָא טיִנ ָּךיִמ רֶהיֵר ,טְנאָזעֶג
 ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ּוצ העָנ רעֶּבָא .רעֶטאָפ ןייֵמ ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג
 ּוצ דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵמ ּוצ ףיֹורַא העָנ ָּךיִא ,אייֵז גאָז דְנּוא
 יֹזַא :טאָנ רֶעייֵא ּוצ דְנּוא טאָנ ןייֵמ ּוצ ,רעֶטאָפ רֶעייֵַא

 -ךעֶד םיִדיִמְלַּת איִד טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג הָנָלַדְגַמ םָיְרִמ זיִא
 טאָה רֶע זַא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה איִז זַא טְלְהעֶצ
 :טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ סאָד
 -ׁשֶרֶע םעֶד ,גאָמ ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד ןּופ דְנעֶבָא םעֶד ףיֹוא דְנּוא

 -ְךעֶפ ןעֶראַַו ןעֶרְהיִט איִד ןעֶו ;ְךאָו רעֶד ןיִא גאָט ןעֶט
 ראַפ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז םיִדיִמְלַּת איִד ּואוְו ןעֶסאָלְׁש
 זיִא דֶנּוא ןעֶמּוקעֶג ַעּוׁשַי זיִא ןעֶדּוי איִד ראַפ טְכְרּופ
 םֹולָׁש .טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה דְנּוא ,ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג

 אייֵז רֶע טאָה .טְנאָזעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא !םֶכיֵלֲע
 םיִדיִמְלַּת איִד דְנּוא .טייַז עֶנייֵז דְנּוא דְנעֶה עֶנייֵז ןעֶזיוִועֶג
 :ראַה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו טייֵרְפעֶנ ָּךיִז ןעֶּבאָה
 !םֶכיֵלֲע םֹולָׁש ,טְגאָזעֶּג אייֵז ּוצ רעֶדיִו םּורְד טאָה ַעּוׁשִי
 ָךיִא קיִש יֹוזַא ,טְקיִשעֶג ְּךיִמ טאָה רעֶטאָפ רעֶד איוִז יֹוזַא
 ףיֹוא רֶע טאָהיֹוזַא ,טְנאָזעֶג סאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :ָךייֵא
 ַחּור םעֶד טְמעֶנ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא ,טְכיֹוהעֶג אייֵז
 יֹוזַא ,ןעֶּבעֶנְרעֶפ ןעֶדְניִז איִד טעוֶו רֶהיֵא ןעֶמעוֶו :שֶדֹוקַה
 טְלאַה רֶהיֵא ןעֶדְניִז סעֶמעוֶו דְנּוא .ןעֶּבעֶנְרעֶפ אייֵז םֶע זיִא
 :ןעֶטְלאַהעֶג קיִרּוצ אייֵז ןעֶנעֶז ,קיִרּוצ
 ןעֶפּורעֶג ראוַו סאו ,ףֶלעוֶוְצ איִד ןּופ רעֶנייֵא אָמֹוּת רעֶּבָא
 8 רָנּוא :ןעֶמּוקעֶג זיִא ַעּוׁשֵי ןעוֶו אייֵז טיִמ טיִנ ראַַז ,םֹומּודיִד
 ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג טֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה םיִדיֵמְלַּמ עֶרעֶדְנַא איִד
 םִע ,טְגאָזעֶג איז ּוצ טאָה רֶע רעֶּבֶא .ראַה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג
 לעֶנעֶג איִד ןּופ ןעֶבייֵצ םעֶד ןעֶהעֶז לעֶו ְָּךיִא ןעוֶו ןעֶד אייֵז

 ןיִא ןּוהְטְניירַא רעֶנְניִפ ןייֵמ לעֶו דְנּוא ,דְנעֶה עֶנייֵז ןיִא
 -ָנייֵרַא דְנאַה עֶנייֵמ לעֶו דְנּוא ,לעֶנעֶנ איִד ןּופ ןעֶכייֵצ םעֶד
 :ןעֶּביֹולְנ טיִּנ ְךיִא לעוֶו :טייֵז עֶנייז ןיִא ןעֶקעֶטְׁש

 גע
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 אכ כ ןנחוי 008
 רעדיוװ םיִדיִמְלִּת עֶנייֵז ןעֶנעֶז געֶט טֶּכַא ןיִא ְּךאָנ דנּוא 6

 זיִא ַעּוׁשִי דְנּוא .אייֵז טיִמ אָמֹוּת דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶניִרְד

 זיִא דְנּוא ,ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ ןעֶראַַו ןעֶרְהיִט איִד ןעוֶו ןעֶמּוקעֶג
 םֹולָׁש ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶב

 רעֶהַא ְךייֵרְנ ,אָמֹוּת ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד !םֶכיֵלֲע 7
 רעֶהַא ְּךייֵרְג דִנּוֲא .דְנעֶה עֶנייַמ העז דְנּוא רעֶנְניִפ ןייֵד
 דְנּוא - .טייֵז עֶנייַמ ןיִא ןייַרַא איִז קעֶטְש .דְנּוא דְנאַה עֶנייֵד

 -טְנֶעעֶב-טאָה אְמֹוּת :גיִּביֹולְג טְרֶעייֵנ .,גיִּביֹולְגְנּוא טיִנ .אייֵז 8
 . !טאָנ ןייֵמ דְנּוא ראַה ןייֵמ ,טְגאָזעֶג םֶּהיֵא ּוצ דְנּוא טְרעֶפ

 טְּסאָה אּוד לייוו ,אָמֹוּת ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 9

 איד ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג ,טְּביֹולְגעֶג אּוד טְסאָה ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִמ
 :םְּביֹולְגעֶג ָךאָד ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה םאוָו

 ראָפ ןּוהְטעֶג ןעֶכייֵצ עֶרעֶדְנַא עֶליִפ ְךאָנ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא 0

 :ָךּוּב ןעֶזיִד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ ןעֶנעֶז םאו ,םִיִריִמְלַּת עֶנייֵז
 זַא ןעֶּביֹולְג טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶנעֶז עֶזיִד רעֶּבָא 31

 ָךְרּוד זַא דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד ,חיִׁשָמ רעֶד זיִא עּוׁשִי
 :ןעֶמאָנ ןייַז ןיִא ןעֶּבעֶל ןעֶּבאָה רֶהיֵא טְלאָז ןעֶּביֹולְג םעֶד

 אב לעטיפאק
 עֶנייֵז ּוצ ןעֶזיִועֶּב רעֶדיִז ַעּוׁשִי ְּךיִז טאָה ןעֶזיִד .ְּךאָנ 1

 =עֶּב יֹוזַא ְּךיִז טאָה רֶע דְנּוא ,הָיְרַּבִמ ןּופ םַי םייָּב םיִדיִמְלַּת
 אָמֹוּת דְנּוא ,םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש ןעֶמאַזּוצ ןעֶראוַו םִע :ןעֶזיוו 2

 ןיא הָנָק ןּופ לֵאְנַתְנ דְנּוא .,םֹומּודיִד ןעֶפּורעֶג ראוַו סאו
 ןּופ עֶרעֶדְנַא אייוַוְצ דְנּוא ,יִדְּבַז ןּופ ןְהיִז אֵיִד דְנּוא ,ליִלָנ

 -עֶנ אייֵז ּוצ טאָה םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש .דְנּוא :םיִדיֵמְלִּת עֶנייֵז 3
 ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .ןעֶנְנאַפ ׁשיִפ העָב ְּךיִא ,טְגאָז
 -עֶז יֹוזַא .ןְהֵעָנ ריִד טיִמ ְּךיֹוַא ןעֶלעוֶו ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא
 ףיִש ַא ןיא רְלאַּב ןעֶנעֶז דְנּוא . ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא - אייֵז ןעֶג
 טיִנְראָג אייֵז ןעֶּבאָה טְכאַנ רעֶד ןיִא דְנּוא .ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא

 ַעּוׁשִי זיִא יֹוזַא ,באָט ןיֹוׁש ראוַו סֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנְנאַפעֶג 4

 טיִנ ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד רעֶּבָא ,ןעֶטְראָּב םייַּב ןעֶנאַטְׁשעֶג
 -עֶג אייֵז ּוצ ַעּוׁשִי טאָה ןאַד :ַעּוׁשִי זיִא סאָד זַא טְסּואוְועֶג 8

 ןעֶּבאָה אייֵז ? ןעֶסֶע ּוצ םעֶּפֶע רֶהיֵא טאָה ָּךעֶלְרעֶדְניִק ,טְגאָז
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןייֵנ ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא 6

 ,ףיִש םעֶד ןּופ טייַז רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ץעֶנ סאָד שְפְראוַו

:- 



 אכ ןנחוי |
 ,ןעֶפְראָועֶג אייֵז ןעֶּבאָה םּורְד .,ןעֶניִפעֶג טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא
 ןעֶנעוֶז ןעֶהיִצְסיֹורַא טְנאָקעֶג רֶהעֶמ טיִנ םִע ןעֶּבאָה דְנּוא
 -עֶנ טאָה ַעּוׁשֵי ןעֶכְלעוֶו ריִמָלֵּת רעֶד דְנּוא :שיִפ ליפ איֵד

 דָנּוא ,ראַה רעֶד זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג םֹורְמעֶּפ וצ טאָה טְּביִל
 ,ראַה רעֶד זיִא םאָד זַא טְרעֶהעֶג טאָה םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש איוו
 ,לעֶטְנאַמְרעֶׁשיִפ ןייַז טימ טְלעֶטְראַגעֶגְמּורַא ְּךיִז רֶע טאָה
 -ָנייַרַא םַי םעֶד ןיִא ְּךיִז טאָה דְנּוא (טעֶקאַנ ראוַו רֶע ןיִראָוו)

 ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִדיֵמְלַּת עֶרעֶדְנַא איִד רעֶּבָא :ןעֶפְראוָועֶג
 ןעֶזעוֶועֶג טייוֵו טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו) לעֶפיִׁש ןיילק ַא ןיִא
 ,(םיִחָפְמ טְרעֶדְנּוה אייוַוְצ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא טְרֶעייֵנ דְנאַל םעֶד ןּופ
 דְנּוא :שיִפ טיִמ ץעֶנ םאֶד ןעֶניֹוצעֶנְסיֹורַא ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןעֶהעֶזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה דְנאַל םּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איז
 :טיֹורְּב דְנּוא ,ףיֹורְד ׁשיִפ דְנּוא ,ןעֶליֹוק ןּופ רֶעייֵפ ַא ןעֶביִל
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 10 ׁשיִפ איִד ןּופ רעֶהַא טְגְנעֶרְּב ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה עּוׁשִי
 11 םֹורְמעֶּפ ןֹועְמִׁש :ןעֶנְנאַפעֶג דֶנּוצַא טאָה רֶהיֵא סאו
 םּוצ ץעֶנ סאָד ןעֶניֹוצעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא

 עֶסיֹורְג גיִצְפְניִפ דְנּוא אייֵרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוה טיִמ לּופ ,דְנאַל
 ְךאָד ץעֶנ סאָד זיִא ,ליִפ יֹּוזַא ןעֶראוַו םִע עֶׁשְטאָח דְנּוא .ׁשיִפ

 טְמּוק ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה ַעּושִי :ןעֶראוָועֶג ןעֶסיִרּוצ טיִנ

 םיִדיִמְלַּת איִד ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא .טייֵצְלְהאָמ אֵיַד טֶסֶע דְנּוא

 רעֶו ,ןעֶגעֶרְפ ּוצ םֶהיִא ןעֶנאַטְׁשְרעֶטְנּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה
 :ראַה רעֶד זיִא סאָד זַא טְסּואוְועֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ? אוד טָסיִּב

 טיֹורְּב סאָד ןעֶמּונעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא; עּוׁשַי
 סאָד :שיִפ איִד ְךיֹוא יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג איִז טאָה דְנּוא

 ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה ַעּוׁשִי םאָד לאָמ עֶטיִרְד סאָד ןיֹוׁש זיִא
 עֶטיֹוט איִד ןּופ זיִא רֶע איו םעֶדְכאָנ ,םיִדיֵמְלַּת עֶנייֵז ּוצ

 :ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא
 ּוצ טְנאָזעֶג ַעּושִי טאָה ןעֶסעֶנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא

12 
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 שז ==

 , רֶהעֶמ ְּךיִמ אּוד טְסְּביִל ,הָנֹוי ןֵּב ןֹועְמִׁש ,םֹורְטעֶּפ ןֹועְמַׁש
 אוד ,ראַה אֹוי ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ? עֶזיִד איוז
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא .ּךיִד ֿביִל ְָּךיִא זַא טְסייַו
 -ייוֵוְצ סאָד רעֶדיוו טאָה רֶע דְנּוא :ָּךעֶלעֶמעֶל עֶנייֵמ יִׁשאַּפ
 אוד טְסְּביִל ,הָנֹוי ןֶּב ןֹועְמִׂש ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ לאָמ עֶט
 טְסייוֵז אּוד ,ראַה אֹוי ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ְּךיִמ

 שמ ןב



200 

17 

18 

 אכ ןנחוי
 יִׁשאַּמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה יֹוזַא .ָךיִד ּביִל ְךיִא זַא
 םֶהיֵא ּוצ לאָמ עֶטיִרְד סאָד טאָה רֶע דְנּוא :ףאָש עֶנייֵמ
 םֹורְמעֶּפ דְנּוא ?ְּךיִמ אּוד טְסְּביִל ,הָנֹוי ןֶּב ןֹועְמַׁש ,טְגאָזעֶג
 לאָמ עֶטיִרְד ּסאָד םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע לייוַו גיִריֹורְמ ראו
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ָּךיִמ אּוד טֶסְּביִל ,טְנאָזעֶג
 ּביִל ְָּךיִא זַא טְסייוֵו אּוד ,סעֶלַא טְסייוִו אּוד ,ראַה ,טְנאָזעֶג
 ;ףאָש עֶנייֵמ יִׁשאַּפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשִי דְנּוא ;ְּךיִד
 רעֶנְנּוי טְסיִּב אוד ןעֶו ,ריִד ָּךיִא גאָז רֶהאֵוְראַפ ,רֶהאֹוָוְראַפ
 דְנּוא טְלעֶטְראַנעֶנְמּורַא ְךיִד אּוד טְסאָה יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג
 ןעוֶו רעֶּבָא .טְלאוָועֶג טְסאָה אּוד ּואְז ןעֶגְנאַנעֶנְמּורַא טְסיִּב
 דְנעֶה עֶנייֵד אּוד טְסעוֶו יֹוזַא ,ןעֶרעֶו םֶלַא טְסעוֶו אּוד

 ןעֶלְטְראַנ ְּךיִד טעדֶו רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא ,ןעֶקעֶרְטְׁשְסיֹוא
 דְנּוא :טיִנ טְסְליוִו אּזד ןיִהַא ּואְו ןעֶגאָרְט ְּךיִד טעוֶו דְנּוא 9
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 טיֹוט ַא ראַפ סאו טיִמ ןעֶטייֵדעֶּב ּוצ טְנאָזעֶג רֶע טאָה םאָד
 םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא .ןעֶכיִלְרעֶהְרעֶפ טאָנ םעוֶו רֶע

 דנּוא :ָךאָנ ריִמ גְלאָפ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ רֶע טאָה ,טְנאָזעֶג
 םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,טְרעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז טאָה םֹורְמעֶּפ

 או דְנּוא ,טֶּביִלעֶג טאָה ַעּוׁשֵי ןעֶבְלעוֶו ,ןעֶגְלאָפְבאָנ ריִמָלֵּת
 אייֵּב טְסּורְּב עֶנייַז ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג טְנְהעֶלעֶגְנָא ְּךיֹוא זיִא
 םאוָו רעֶד זיִא רעֶדֶו ,ראַה ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶסֶעדְנעֶבֶא םעֶד
 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶזיִד טאָה םֹורְטעֶּפ ןעוֶו ?ְּךיִד טְרעֶפיִלְרעֶּביִא
 ?ןּוהְט רעֶזיִד לאָז סאו ,ראַה ,טְנאָזעֶג ַעּוׁשִי ּוצ רֶע טאָה
 רֶע זַא ליוז ְּךיִא ןעוֶו ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשַי דנּוא
 גְלאַפ ? ריִד ּוצ םאֶד טאָה סאו ,םּוק ָּךיִא זיּב ןעֶּבייֵלְּב לאָז
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא טְראָו םעֶזיִד זיִא םּורְד :ְךאָנ ריִמ אּוד
 -ְךאַטְׁש טיִנ טעוֶו דיִמָלַּת רעֶזיִד זַא ,רעֶדיִרְּב איִד ןעֶׁשיוִוְצ
 טעוֶו רֶע זַא ,טְנאָזעֶג טיִנ םֶהיֵא ּוצ טאָה ַעּוׁשַי רעֶּבָא :ןעֶּב
 ןעֶּבייֵלְּב לאָז רֶע זַא ליוז ָּךיִא ןעוֶו טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבְראַטְׁש טיִנ
 דיִמָלֵּת רעֶד זיִא סאָד :ריִד ּוצ סאָד טאָה סאָו םּוק ְּךיִא זיִּב
 -עֶג םעֶזיִד טאָה דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶזיִד ףיֹוא תּודֵע טְנאָז סאוָו
 דְנּוא :רֶהאָח זיִא תּודֵע ןייַז זַא ןעֶסיוִו ריִמ דְנּוא .ןעֶּביִרְׁש
 ַעּוׁשִי סאו ןעֶכאַז עֶרעֶדְנַא עֶליִפ ְּךאָנ ןעֶנאַהְרעֶפ ןעֶנעֶז םִע
 -עֶנ רעֶדְנּוזעֶּב לאָז םעֶכיֵלְטיִא ןעוֶו סאָו ,ןּוהְטעֶנ טאָה
 ןעֶנעֶק טיִנ טְלאָו טְלעֶוֶו איִד זַא ְּךיִא קְנעֶד יֹוזַא ,ןייַז ןעֶּביִרְׁש
 ;ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶלאָז סאו רעֶכיִּב איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד



 עְכיִׁשעגְלעֶטְפ א טְסאַּפַא איִד

 1 רעֶּביִא ,םֹוליִפֹואְּת ָא ,טְכאַמעֶנ כאַמעֶג ךיא ּבאָה ָךּוּב עֶטְׁשֶרֶע סָאְד
 -ָהעֶל ּוצ דְנּוא ןּוהְּט ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה ַעּוׁשִי סאָו םעֶלַא
 2 םעֶדְכאָנ ,ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא ראַו רֶע ןעוֶו גאָט םּוצ זיִּב :ןעֶר
 ןעֶּבעֶגעֶג לעֶפעֶּב ַא ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ְּךְרּוד טאָה רֶע ןעוֶו
 3 ּוצ :טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָה רֶע עֶכְלעוֶו םיִחיִלְׁש עֶנייֵז ּוצ

 ְךאָנ גיִדעֶּבעֶל טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ ָּךיֹוא ְּךיִז טאָה רֶע עֶכְלעוֶו
 אייֵז ּוצ ְּךיִז טאָה רֶע ןעדֶו עֶזייוַועֶּב עֶליִפ ָּךְרּוד ,ןעֶדייֵל ןייַז
 איד ןּופ ןעֶכארַּפְׁשעֶג טאָה דְנּוא ,גְנאַל גאָט גיִצְריִפ ןעֶזיוִועֶּב
 4 ןעוֶו דְנּוא :טאָנ ןּופ ָךייֵרְנייֵנעֶק םּוצ ןעֶרעֶהעֶג סאו ןעֶכאַז
 ןעֶלאָז אייֵז טְגאָזעֶגְנָא אייֵז רֶעטאָה ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶראַוו אייֵז

 ןעֶטְראוַו ןעֶלאָז אייֵז טְרֶעייֵנ ,םִיַלָׁשּורְו ןּופ ןעֶהעֶגְקעוֶוַא טיִנ
 טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא סאוָו ,רעֶטאָפ םעֶד ןּופ הָחָטְבַה רעֶד ףיֹוא
 8 רעֶּבָא ,רעֶסאוַו טיִמ טְלְבֹוטעֶנ טאָה ןֶנָחֹוי ןיִראָו :ריִמ ןּופ
 ליפ טיֵנ ׁשֵדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ ןעֶרעֶוֶו טְלְבֹוטעֶנ טעוֶו רֶהיֵא
 6 ןעֶמּוקעֶגְנעֶמאַזּוצ ְּךיִז ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו םּורְד :רעֶטעֶּפְׁש געֶט
 ּוצ ייֵצ רעֶזיִד ןיִא אּוד טְסעוֶו ראַה ,טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 7 ּוצ טאָה רֶע ?לֵאָרְׂשִי ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק סאָד ןעֶלעֶטְׁשְקיִר
 ןעֶסיִז טְלאָז רֶהיֵא ְָּךייַא ּוצ טיִנ טְמּוק םִע ,טְגאָזעֶג אייֵז
 רעֶטאָפ רעֶד עֶכְלעֶו ןעֶטייֵצסְרְהאָי איִד רעֶדָא ןעֶמייֵצ איִד
 8 רֶהיֵא רעֶּבָא :טְכאַמ רעֶנעֶנייֵא ןייַז ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב טאָה
 טעֶו ׁשֶרֹוקַה ַחּור רעֶד ןעֶו טְפאַרְק ןעֶטְלאַהְרעֶד טעוֶו
 ןיִא תּודֲע עֶנייֵמ ןייַז טעדֶו רֶהיֵא דְנּוא ;ןעֶמּוק ְּךייַא ףיֹוא
 דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןיִא דְנּוא הָדּוהְי ץְנאַנ ןיִא דְנּוא םִיַלָשּורְי
 9 םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :דֶרֶע רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ּוצ ויִּב
 -ָפיֹורַא ןעֶּבאָה אייֵז תַעַׁשְּב ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא רֶע ראַו ,טְנאָזעֶנ
 םֶהיֵא טאָה ןעֶקְלאוָו ַא דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ טְקּוקעֶג
 10 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דָנּוא :ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םיִנָּפ רֶעייֵז ראָפ
 ןעֶנעֶז ,ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע איד לעֶמיִה םּוצ טְקּוקעֶנ
 : רעֶדייֵלְק עֶסייוֵו ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז אייֵּב ןעֶשְנעֶמ אייוֵוְצ

 11 סאָה ,ליִלָנ ןּופ םייַל רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא
 סאו ַעּוׁשִי רעֶזיִד ?לעֶמיִה םּוצ טקּוק דְנּוא רֶהיִא טְהעֶטְׁש
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 יֹוזַא טעוֶו ,ןייֵרַא לעֶמיִה ןיִא ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא ְּךייִא ןּופ ראוַו

 :ןְהעֶגְנייַרַא לעֶמיִה ןיִא ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא איז ןעֶמּוק
 םעֶד ןּופ םִיַלָׁשּורְי ןייק טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ןאַד
 ַא זיִא סאוָו ,םיִתזַה רַה רעֶד ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו סאוָו גְראַּב

 -עֶגְניירַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :םִיַלְשּורְי ןּופ תָּבַׁש םּוחְת 8
 ,ּבּוטְׁשְרעֶּביֹוא עֶנייֵא ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶמּוק
 ,בֹקֲעַי דְנּוא םֹורְמעֶּפ ןעֶטְלאַהעֶנְפיֹוא ָּךיִז ןעֶּבאָה םִע ּואוְו
 יָמְלַּת רֵּב ,אָמֹוּת דְנּוא םֹוּפיִליִפ ,ַאעֶרְדְנַא דְנּוא ןֶנָחֹוי דְנּוא
 ,יֵאָנֵקַה ןֹועְמִׁש דְנּוא יפְלַא ןּופ ןְהּוז רעֶד בֹקֲעַי ,הָיְתַמ דְנּוא

 ןעֶּבאָה עֶלַא עֶזיִד :בֹקֲעַי ןּופ רעֶדּורְּב רעֶד הָדּוהְי .דְנּוא 4
 הָׁשָקַּב דְנּוא טעֶּבעֶנ םיִא ןעֶטְלַהעֶג תּודְחַא גיִדְנעֶטְׁש
 ןַעּוׁשֹנ ןּופ רעֶטּומ איִד ,םִיָרִמ טיִמ דְנּוא רעֶּבייוֵו איֵד טיִמ
 :רעֶדיִרְּב עֶנייַז טיִמ דְנּוא
 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא םֹורְמעֶּפ זיִא געֶט עֶזיִד ןיִא דְנּוא
 איד ןּופ לאָצ איִד דְנּוא) ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא םיִדיִמְלַּת איד
 ןּופ ָּךֶרֶע ןַא ראו ןעֶמאַזּוצ ןעֶראַוַו םאָוָו טייל איד ןּופ ןעֶמעֶנ

 איד ,רעֶדיִרְּב דְנּוא רעֶנעֶמ רֶהוֲא :(גיִצְנאוַוְצ דְנּוא טְרעֶדְנּודה 6
 ַחּור רעֶד סאו ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד טְסּומעֶג טאָה טְפיִרְׁש
 סאוָו הָדּוהְי ןעֶגעוֶו ,דֵוָד ָךְרּוד טְגאָזעֶג ראַפּוצ טאָה ׁשֶדֹוקַה
 :ןעֶגְנאַפעֶג ַעּוׁשִי ןעֶּבאָה סאו איִד ּוצ רעֶרְהיִפ ַא ראו

 -לאַהְרעֶד טאָה דִנּוא ,טְלְהעֶצעֶג םִנּוא טיִמ ראו רֶע ןיִראוָו 7
 דְלעֶפ ַא טְפיֹוקעֶג טאָה רעֶזיִד :טְסְניִד ןעֶזיִד ןּופ לייט ַא ןעֶטמ 8

 ןעֶלאַפעֶגְרעֶריִנַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןיֹול ןעֶטְכעֶרעֶגְמּוא םעֶד ראַפ
 ;ןעֶראוָועֶג ןעֶטְלאַּטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא דְנּוא ּפּורַא ּפאָק םעֶד טיִמ
 :ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז םֶרעֶדעֶג עֶצְנאַג עֶנייֵז דְנּוא

 ןּופ רעֶניֹואְוְנייֵא עֶלַא ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנאַקעֶּב זיִא םאָד דְנּוא 9
 רֶעייֵז ןיִא ןעֶפּורעֶג דְלעֶפ םאָד טְרעוֶו םּורְד דְנּוא ,םִילָׁשּורְי
 :טולִּב ןּופ דְלעֶפ סאָד טְסייֵה סאָד ,אָמָד לֵקַח ןוׁשל ןעֶנייֵא

 ,ו"כ ט"ס) םיִלֵהִּת רֶפֵס ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו 0
 ןייק םִע זאָל דְנּוא ,ןעֶרעֶוֶו טְסיוִוְרעֶפ טְסאַלאַּפ ןייז זאל ,
 -ָםיֹוא עֶנייַז רעֶרעֶדְנַא ןיוַא זאָל דְנּוא ,ןעֶּבאָה רעֶציִזעֶּב

 עֶזיִד ןּופ רעֶניַײֵא םּומ םּוראָד :"ןעֶמעֶנְרעֶּביִא גְנּוהעֶז ל1

 ,טִייֵצ רעֶצְנאַנ רעֶד .ְּךְרּוד םֶנּוא טיִמ ןעֶנעֶז םאוָו ,רעֶנעֶמ
 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא דְנּוא ןייֵא זיִא ָעּוׁשִי ראַה רעֶד ןעֶו
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 גאָט םּוצ זיִּב ןֵנָחֹוי ןּופ הָליִבְמ איִד ןּופ ּבייֵהְנָא ןּופ :םִנּוא
 תּודֲע ןייַא םֶנּוא טיִמ ,םָנּוא ןּופ ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא ראוַו רֶע .ןעוֶו
 ןעֶּבאָה אייֵז .דְנּוא :גָנּוהעֶטְׁשְרֲעפיֹוא עֶנייֵז ףיֹוא ןייַז ּוצ
 ,אָּבַׁש-רַּב ןעֶפּורעֶג ראַוַו סאו ,ףֵמֹוי ,אייוַוָצ טְלעֶטְׁשעֶנְראָּפ
 אייֵז דְנּוא :הָיִּתַמ דְנּוא ,םּוטְסּוי ןעֶמאָנּוצ םעֶד טיִמ דְנּוא
 אוד םאָו ,ראַה אּוד ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶּבאָה
 אייוַוְצ איד ןּופ ןעֶכְלעוֶו זייוַו עֶלַא ןּופ רעֶצְרעֶה איִד טְסְנעֶק
 איֵד ןעֶמעֶנּוצ לאָז רֶע זַא :טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טְסאָה אּוד
 הָדּוהְי עֶכְלעוֶו ןּופ תֹוחיִלְׁש דְנּוא טְסְניִד ןעֶזיִד ןיִא עֶלעֶטְׁש
 :םֶרָא םעֶנעֶנייֵא ןייַז ּוצ ןְהעֶנ לאָז רֶע זַא ,טְכייוֵועֶנְּבָא טאָה
 םאָד דְנּוא ,ןעֶפְראָָועֶג תֹולָרֹונ אייֵז ראַפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 טְלְהעֶצעֶג ראַוַו רֶע דְנּוא ,הָיִתַמ ףיֹוא ןעֶלאַפעֶנ זיִא לֶרֹוג
 :לעֶטְסאָּפִא ףֶלֶע איד טיִמ

 ב לעטיפאק
 -אַזְרעֶפ עֶלַא ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,תֹועּובְׁש ןּופ גאָט םעֶד ןיִא
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 2ליק ַא גְנולְצּולְּפ אַז םֶע דֶנּוא :טְרָא ןייֵא םיֹוא טְלעֶמ
 ,דְניוִו ןעֶקְראַטְש ַא ןּופ ןעֶשיֹור סאָד איו יֹוזַא ,לעֶמיִה ןּופ
 ןעֶנעֶז אייֵז ּואוְז זיֹוה עֶצְנאַנ סאָד טְליִּפעֶנְנָא טאָה סֶע דְנּוא
 3 -ְלאַּפְׁשּוצ ןעֶזיוִועֶּב אייֵז וצ ָּךיִז ןעֶּבאָה םִע דְנּוא :ןעֶסעֶזעֶג
 -טיִא ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא סאו רֶעייֵפ ןּופ איוז ןעֶנְנּוצ עֶנעֶמ

 טיִמ טְליִפעֶגְנָא עֶלַא .ןעֶראַו אייֵז דְנּוא :אייֵז ןופ ןעֶּכיִל
 טיִמ ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶּבאָה דְנּוא ,שֵדֹוקַה ַחּור םעֶד

 ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה טְסייֵג רעֶד איו יֹוזַא ,תֹונֹושָל עֶרעֶדְנַא

4 

 5 םִיַלָׁשּורִי ןיא טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה אָד דְנּוא :ןעֶכעֶרְּפְׁשּוצְסיֹוא

 -נּוא קְלאַפ ןעֶביִלְטיִא ןּופ ,טייֵל עֶמּורְפ ןעֶראוַנ סאו ןעֶדּוי
 6 ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא זיִא םֵׁש רעֶזיִד ןעוֶו דְנּוא :לעֶמיִה םעֶד רעֶט
 -רֶע ןעֶנעֶז רְנּוא .ןעֶמּוקעֶגְנעֶמאַזּוצ קְלאָפ ליִּפ זיִא יֹוזַא
 טְרעֶהעֶג אייֵז טאָה רעֶכיִלְטיִא ןיִראָו ,ןעֶראָועֶג טְניֹוטְׁש
 7 טְניֹוטְׁשרֶע ןעֶנעֶז עֶלַא דְנּוא :ןֹוׁשָל ןעֶנייֵא ןייַז ןיִא ןעֶדעֶר
 -עֶז טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶראָועֶּג טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ דְנּוא
 8 ןעֶדיֹוזַא איו ?ליִלָנ םיֹוא ןעֶדעֶר סאָו עֶזיִד עֶלַא טיִנ ןעֶנ
 -עֶז ריִמ ןעֶכְלעוֶו ןיִא ןֹוׁשָל רעֶזְנּוא רעֶכיִלְטיִא ריִמ ןעֶרעֶה
 םיִדָמ דְנּוא םִיַסירְּפ ןּופ רעֶניֹואוְוְנייֵא :ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנ
 ,רֹוּתְפַּכ דְנּוא הָדּוהְו דנּוא ,םִיָרהַנ םַרַא דְנּוא ,םיִמָליֵע דָנּוא

9 
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 ןיִא אָיְליִּפְמַּפ דְנּוא אָיְנּורְּפ ןיִא :אָיְסַא דְנּוא ,םּוּתְנַּפ דְנּוא 0

 ,יָניֵרּוק אייָּב זיִא סאו ןֶעיִּביִל ןּופ לייֵט םעֶד ןיִא ,םִיַרְצִמ
 דְנּוא םיִתָרְּכ :םירֵג דְנּוא ןעֶדּוי םֹור ןּופ רעֶדְנעֶלְסיֹוא דְנּוא 1

 טאָג ןּופ תֹורּובְנ איִד ןעֶדעֶר אייֵז ןעֶרעֶה ריִמ ,רעֶּבאַרַא
 -ךעֶפ עֶלַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :תֹונֹוׁשְל עֶרעֶזְנּוא ןיִא 9

 רעֶנייֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְלעֶמּוטְרעֶפ ןעֶראַוַו דְנּוא טְרעֶדְנּואוְו
 עֶרעֶדְנַא דְנּוא ? ןייַז סאָד לאָז סאוָו טְגאָזעֶג ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ױצ 2

 טיִמ לּופ ןעֶנעֶז אייֵז ,טְגאָזעֶג דְנּוא טעֶּפְׁשעֶג ןעֶּבאָה

 דְנּוא ,ףֶלֶע איִד טיִמ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םֹורְטעֶּפמ רעֶּבָא 4
  עֶג אייֵז וצ טאָה דָנּוא ,ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא לֹוק ןייַז טאָה
 ןיִא ןעֶניֹואוְו סאו עֶלַא דְנּוא ,רעֶנעֶמ עֶׁשיִדּוי רֶהיֵא ,טְבאָז
 ּוצ טְכְראָה דְנּוא ,ןייַז ןעֶסיוִו ּוצ סאָד ְָּךייַא זאָל ,םִיַלָׁשּורְי

 ;טְנייֵמ רֶהיֵא איז רֹוּכיִׁש טיִנ ןעֶנעֶז עֶויִד ןיִראָוְו : דעֶר עֶנייֵמ 8
 :נאָט םעֶד ןּופ הָעָׁש עֶטיִרְד איֵד טְׁשְרֶע זיִא םִע ןיִראָו

 ;איִבָּנַה לֵאֹוי ָּךְרּוד טְגאָזעֶג ראו סאָו םעֶנעֶי זיִא םאָד רעֶּבָא 6
 ,טאָב טְגאָז ,געֶט עֶטְצעֶל איִד ןיִא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא ,, 7

 ,ׁשייֵלְפ םעֶלַא ףיֹוא טְסייֵג ןייֵמ ןעֶסיִנְסיֹוא ְּךיִא לעוֶו יֹוזַא
 תֹואּובְנ ןעֶלעוֶו רעֶטְכעֶט עֶרייֵא דְנּוא ןְהיֵז עֶרייֵא דְנּוא
 ,ןעֶטְביִזעֶג ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו טייֵל עֶנְנּוי עֶרייֵא דְנּוא ,ןעֶנאָז

 דְנּוא :תֹומֹולֲח ןיִמֹולָח ןעֶלעוֶו טייל עֶטְלַא עֶרייֵא דָנּוא 8
 לעוֶו ןעֶדעֶמְטְסְניִד עֶנייֵמ ףיֹוא דְנּוא טְכעֶנְק עֶנייֵמ ףיֹוא
 -עוֶו אייז דְנּוא טְסייֵג ןייֵמ ןעֶמיִגְסיֹוא געֶּט עֶזיִד ןיִא ְךיִא

 רעֶדְנּואוְו ןעֶזייוֵועֶּב לעוֶז ְּךיִא דְנּוא :ןעֶנאָז תֹואּובְנ ןעֶל 9
 ןּופ דרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶכייֵצ דְנּוא ,ןעֶּביֹוא ןּופ לעֶמיִה םיִא
 :ָךיֹור ןּופ ףְּפְמאַד ַא דְנּוא רֶעייֵפ דְנּוא טּולְּב ,ןעֶטְנּוא

 איד דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ ּוצ ןעֶרעוֶו טְרעֶקְרעֶּפ טעוֶו ןּוז איֵד 0
 רעֶגיִטְכְרּופ דְנּוא רעֶסיֹורְנ רעֶד רעֶדייֵא ,טּולְּב ּוצ הָנָבְל

 זַא ןייַז טעוֶו םִע דְנּוא :ןעֶמּוק טעוֶו יֹּואַה םעֶד ןּופ גאָט 1
 ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורְנָא טעוֶו סאוָו רעֶכיִלְטיִא
 ('ה"יא 'ג לאוי) :*ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג טעוֶד

 ַעּוׁשִי ,רעֶטְרעוֶו עֶזיִד ּוצ טְרעֶה ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ רֶהיֵא 2
 דְנּוא תֹורּובְנ טיִמ ןעֶזיוִועֶּב ָּךייֵא ּוצ ראוַו סאָו ןאַמ ַא ,יִרְצָנַה
 ןּוהְמעֶג םֶהיֵא ָּךְרּוד טאָה טאָג סאו ןעֶכייֵצ דְנּוא רעֶדְנּואוְו
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 93 םאָו ןעֶזיִד :טְסייוֵז ןייֵלַא רֶהיֵא איז יֹוזַא ;ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ
 ןּופ גְנּוהעֶזְראָפ דְנּוא הָצֵע איִד ָּךְרּוד ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא ראו
 דָנּוא טְגיִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג רֶהיֵא טאָה ,טאָג
 94 םאָנ ןעֶכְלעוֶו :דְנעֶה עֶטְכעֶרעֶגְמּוא ָּךֶרּוְד טְכאַרְּבעֶנְמּוא
 -עוֶו איִד ןעֶדְנּוּבעֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו ,טְקעוֶועֶגְפיֹוא טאָה
 רֶע זַא ְּךילְנעֶמ טיִנ ראו סֶע ןיִראָו ;טיֹוט םעֶד ןּופ גאָט
 98 טְגאָז רִוָד ןיִראָו :ןעֶרעֶו ןעֶטְלאַהעֶג םֶהיֵא ןּופ לאָז
 ,(א"י"'ח ז"ט םילהת) םֶהָיֵא ףיֹוא

 ןיִראָו ,טְצעֶזעֶג ריִמ ראָפ דיִמָּת ראַה םעֶד ּבאָה ּךיִא;
 ּטיָנ ְךיִא לעֶז יֹוזַא ,דְנאַה רעֶטְכעֶר עֶנייֵמ ּוצ זיִא רֶע
 26 ןיימ ְּךיִז טייֵרְפ םּורְד :ןעֶרעֶו ּוצ טְגעוֶועֶּב ןעֶנייַנְּפָא
 ׁשייֵלְפ ןייַמ דְנּוא ;ְךיִלעֶרְפ ראוַו גָנּוצ עֶנייֵמ דְנּוא ,ץֶראַה
 27 טְסעוֶו אּוד ןיִראָו :טייֵהְרעֶכיִז ןיִא ןעֶהּור ָּךיֹוא טעוֶו
 טיִנ טְסעֶו דְנּוא לֹואְׁש ןיִא הָמָׁשְנ עֶנייֵמ ןעֶזאָל טיִנ

 :םיִנעֶּבְראַדְרעֶפ ןעֶהעֶז לאָז רעֶניִלייֵה ןייֵד זַא ןעֶזאָלּוצ
 28 ,ןעֶּבעֶל ןּופ געוֶו םעֶד ןעֶסיוו טְזאָלעֶג ריִמ טְסאָה אּוד
 ;י םיִנָּפ ןייַד ןּופ דייֵרְפ טיִמ ןעֶליִפְרעֶד ְּךיִמ טְסעֶו אּוד

 99 ּוצ לאָז ְּךיִא ריִמ טְּביֹולְרעֶד ,רעֶדירְּב דְנּוא רעֶנעֶמ רֶהיֵא
 ,דַוָד רעֶטאָפ-טְּפיֹוה םעֶד ןּופ םייֵהייֵרְפ טיִמ ןעֶדעֶר ְךייֵא
 ןייַז דְנּוא ,ןעֶּבּורְנעֶּב ראַו דִנּוא ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רֶע זַא
 30 לייו רעֶּבָא :נאָט ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב םֶנּוא טיִמ זיִא רָּבַק
 ּוצ טאָה טאָג זַא טְסּואוְועֶג טאָה דְנּוא ,איִבָנ ַא ראו רֶע
 -ָפיֹוא לאָז רֶע זַא הָעּובְׁש ַא טיִמ ןעֶריֹואוָוְׁשעֶג םֶהיֵא

 ןעֶדְנעֶל עֶנייַז ןופ טְכּורְפ איִד ןּופ ַחיִׁשָמ םעֶד ןעֶלעֶטְׁש
 :לּוטְׁש-ןיֹורְט ןייַז ףיֹוא ןעֶציִז לאָז רֶע זַא ,ׁשייַלְפ םעֶד ְּךאָנ
 31 םעֶרעֶנ טאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ראָפּוצ סאָד רֶע טאָה יֹוזַא
 ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ לאָז רֶע זַא ,ַחיִׁשָמ ןּופ םיִתָמַה תֵיֵחִּת ןעֶגעוֶו

 -ךעֶפ ןעֶהעֶז טיִנ לאָז ׁשייֵלְפ ןייַז דְנּוא ,לֹואְׁש ןיִא ןעֶרעוֶו
 39 ריִמ דְנּוא ,טְקעוֶועֶנְפיֹוא טאָנ טאָה ַעּוׁשֵי ןעֶזיִד :סיִנעֶּבְראַד
 33 םֶכייֵהְרעֶד זיִא רֶע לייוַװ םֹּוראָד :תּודַע םעֶד ּוצ ןעֶנעֶז עֶלַא
 ןעֶטְלאַהְרעֶד טאָה דְנּוא ,טאָג ןּופ דְנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד אייָּב
 טאָהיֹוזַא ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןּופ הָחָטְּבַה איָד רעֶטאָפ םעֶד ןּופ

 34 ןיִראָו :טְרעֶה דְנּוא טְהעֶז רֶהיֵא סאו ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא סאָד רֶע

 ,טְגאָז רֶע רעֶּבֶא .ןייֵרַא לעֶמיִה ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיִנרַא טיִנ זיִא דֵוָד
20 
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 ּוצ אּוד ץיִז ,ראַה ןייֵמ ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד ,

 דְנייַפ עֶנייֵד ןעֶכאַמ לעֶז ְךיִא זיִּב :דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייִמ 2
 ('א י"ק םילהת) :* םיִפ עֶנייֵד ּוצ לעֶקְנעֶּבְסּופ ַא ראַפ

 זַא ןעֶסיוִו רעֶכיִז לֵאָרְׂשִו ןּופ זיֹוה עֶצְנאַג םאֶד זאָל םּורְד 6
 -ייֵרְקעֶנ טאָה רֶהיֵא םעֶד ,ֵעּוׁשָי ןעֶזיִד טְכאַמעֶג טאָה טאָג

 ןעֶּבאָה אייֵז איוז דְנּוא :ַחיִׁשָמ דְנּוא ראַה ןייֵא ראַפ טְניִצ 7
 דְנּוא ןעֶצְראַה םיִא ןעֶכאָטְׁשעֶג אייֵז םִע טאָה טְרעֶהעֶג סאָד
 -סאָּפַא עֶניִרְּביִא איִד ּוצ דְנּוא םֹורְּמעֶּפ ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה
 ? ןּוהְט ריִמ ןעֶלאָז סאָו ,רעֶדיִרְּב דְנּוא רעֶנעֶמ רֶהיִא ,לעֶט

 דְנּוא הָבּוׁשִּת טּוהְט ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה םֹורְטעֶּפ דְנּוא 38
 ַעּוׁשִי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ,טְלְבֹומעֶג רעֶכיֵלְטיִא טְרעוֶו
 רֶהיֵא דְנּוא .ןעֶדְניִז עֶריֵא ןופ גְנּוּבעֶגְראַפ ּוצ ַחיִׁשְמַה

 ןיִראָז :שֶדּוקַה ַחּור םעֶד ןּופ הָנָּתַמ איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד טעוֶו 9
 ּוצ דְנּוא ,רעֶדְניִק עֶרייֵא וצ דְנּוא ָךייֵא ּוצ זיִא הָחָטְבַה איִד
 רעֶזְנּוא ראַה רעֶד עֶכְלעוֶו ,ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶנעֶז סאָו עֶלַא

 טאָה רעֶטְרעוֶו עֶרעֶדְנַא עֶליִפ טיִמ דְנּוא :ןעֶפּור טעֶו טאָג 0
 ְךייַא טְפְלעֶה ,טְנאָזעֶג רָנּוא ,טְנעֶראָועֶג דְנּוא טְנייֵצעֶּב רֶע
 ;רֹוד ןעֶטְרעֶקְראַפ ןעֶזיִד ןּופ םיֹורַא

 -עֶג ןעֶנעֶז ,ןעֶמּונעֶגְנָא ןְרעֶג טְראוָו ןייז ןעֶּבאָה סאָו איִד 1
 גאָט םעֶד ןיִא ןּוהְטעֶנּוצ ןעֶראַוַו םִע דְנּוא ,ןעֶראָָועֶג טֶלֵבֹוט

 ןיא גיִסייֵלְפ ןעֶראַוו אייֵז דְנּוא : תֹוׁשָפִנ דְנעֶזיֹוט אייֵרְד ןעֶנעֶק 2
 טְפאַׁשְנייֵמעֶג רעֶד ןיִא דנּוא ,לעֶטְסאָּפַא איִד ןּופ עֶרְהעֶל רעֶד

 דְנּוא :טעֶּבעֶג םעֶד ןיִא דְנּוא ,ןעֶבעֶרְּב-טיֹורְּב םעֶד ןיִא דְנּוא 8
 -נּואוְו עֶליִפ דְנּוא ,שֵפָנ ןעֶרעֶי רעֶּביִא ןעֶמּוקעֶנ זיִאטְכְרּופ ַא
 :לעֶטְסאָּפַא איִד ָּךְרּוד ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶראוַו ןעֶּכייֵצ דְנּוא רעֶד

 ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז טְּביֹּולְנעֶג ןעֶּבאָה סאו עֶלַא דְנּוא 4
 -אָה אייֵז דנוא :טאַהעֶג טְפאַׁשְנייִמעֶג ןיִא םעֶלַא ןעֶּבאָה דְנּוא 8

 ּוצ טְלייֵטּוצ םִע ןעֶּבאָה דְנּוא רעֶטיִנ עֶרייֵז טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶּב
 -ְגעֶט ןעֶראוַואייַז דְנּוא :םיִנְפְרעֶדעֶּב ןייֵז ְךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ,עֶלַא 6

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ׁשָדְקִמַה תיִּב ןיִא תֹודְחַא ןיִא דְנּוא גיִסייֵלְפ ְךיִל
 ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,זיֹוה ּוצ זיֹוה ןּופ טיֹורְּב ןעֶכאָרְּבעֶג
 :ץְראַה ניִטְּכיִרְפיֹוא ןייֵא טיִמ דְנּוא דייֵרְפ טיִמ זייַּפְש עֶרייֵז

 דאָנְנטאַהעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְּביֹולעֶג טאָג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא 7
 ְךיִלְנעֶט טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,קְלאָפ ןעֶצְנאַג םעֶד אייֵּב
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 טעֶטעֶרעֶג ןעֶנעֶז סאָָו איִד (עֶדְנייֵמעֶג רעֶד ּוצנ ןּוהְטעֶנּוצ
 :ןעֶראָועֶג

 ב לעטיפאק |
 ן ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז ןֶנָחֹוי דְנּוא םֹורְמעֶּפ ךְנּוא
 :טעֶּבעֶג ןּופ הָעָׁש רעֶטְנייֵנ רעֶד ןיִא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םּוצ
 9 םּורְק ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶכְלעֶו ןעֶנאָרְטעֶג ראו ןאַמ ַא דְנּוא
 -ךעֶדיִנַא ְּךיִלְנעֶט אייֵז ןעֶּבאָה םעֶד ,ּבייֵל םֶרעֶטּומ ןייַז ןּופ
 ראוָו סאו ,ׁשֶדְקִמַה תיִּב םעֶד ןּופ רֶעיֹוט םעֶד אייָּב טְצעֶזעֶנ
 ןּופ תֹובָדְנ ןעֶטעֶּב לאָז רֶע זַא ,רֶעיֹוט עֶנְהעֶׁש םאָד ןעֶפּורעֶג
 3 רֶע ןעֶו :ןעֶגְנאַגעֶג ןייֵרַא ׁשֶדֹקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶנעֶז םאו איִד
 -נייֵרַא ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןיִא ןֶנָחֹוי דְנּוא םֹורְּטעֶּפ ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 4 דִנּוא םֹורְמעַּפ דְנּוא : הָבָדְנ ַא ןעֶטעֶּבעֶג רֶע טאָה גיִדְנעֶהעֶג

 העְז ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְקּוקעֶגְנָא ּתְראַׁש םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןֶנָחֹו
 8 -עֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגְנָא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :םָנּוא ףיֹוא
 6 םאָה םֹורְמעֶּפ דְנּוא :ןעֶמּוקעֶּב ּוצ אייֵז ןּופ םעֶּפֶע טְפאָה
 ָךיִא סאוָו רּזנ ,טיִנ ָּךיִא ּבאָה דְלאָנ דְנּוא רעֶּבְליִז ,טְנאָזעֶג

 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ,ריד ְּךיִא ּביִנ סאָד ּבאָה !
 7 -עֶבְנָא םֶהיֵא טאָה רֶע דִנּוא :העָנ דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש ,יִרְצְנַה
 -עֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה דְנּוא דְנאַה רעֶטְכעֶד רעֶד אייַּב ןעֶמּונ

 לעֶבעֶנְק דְנּוא לעֶקְנעֶׁש עֶנייֵז ןעֶנעֶד ְּךייֵלְג דְנּוא .טְלעֶטְׁש
 8 דָנּוא ןעֶבְנּורַּפְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶראועֶנ טְקְראַטְׁשעֶג

 טיִמ זיִא רֶע דְנּוא ,ןְהעֶנ ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶב
 -ָנאַנעֶגְמּורַא זיִא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא אייֵז
 9 םאָד דְנּוא :טְּביֹולעֶג טאָנ טאָה דְנּוא ,ןעֶבְנּורְּפְׁשעֶג דְנּוא ןעֶנ
 -יול טאָנ דְנּוא ןְהעֶג םּורַא ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא טאָה קְלאָפ עֶצְנַאַב
 10 רעֶד זיִא סאָד זַא טְנעֶקְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶּב
 ןּופ רֶעיֹוט םעֶנעֶׁש םעֶד אייֵּב תֹובָדְנ םּוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא סאוָו
 ןעֶניֹוטְׁשְרֶע טיִמ טְליִפְרעֶד ןעֶראַוַו אייֵז דְנּוא ,ׁשָדְקִמַה תיֵּב
 11 רֶנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶנ םֶהיֵא ּוצ זיִא סאו םעֶד רעֶּביִא קעֶרְׂש דְנּוא

 ְךיִז זִא ,ןָנָחֹוי דְנּוא םֹורְטעֶּפ ןָא ןעֶטְלאַהעֶג ְךיִז טאָה רֶע ןעוֶו
 ׁשיִלאַּפ םּוצ ןעֶּפאָלעֶג ןעֶמאַזּוצ אייֵז ּוצ קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,הֹמֹלְׁש ןּופ ׁשיִלאָּפ סאָד ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו
 :טְרעֶדְנּואוָוְראַפ ְּךיִז
 19 טרעֶפְטְנֶעעֶנ רֶע טאָה ןעֶהעֶזעֶג םאָד טאָה םֹורְטעֶּפ ןעוֶו

905 
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 טְרעֶדְנּואוו םּוראוַו ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ רֶהיֵא ,קֶלאַפ םּוצ
 יֹוזַא םֶנּוא רֶהיֵא טְהעֶז סאוָו רעֶדָא ?םעֶד רעֶּביִא ְךייֵא רֶהיֵא
 עֶנעֶגייֵא עֶרעֶזְנּוא טיִמ ןּוהְטעֶג סאָד ןעֶּבאָה ריִמ ּביֹוא ,ןָא
 רעֶד ?ןְהעֶנ םּורַא לאָז רעֶזיִד זַא טייֵקְמּורְפ רעֶדָא טְכאַמ
 -ָנּוא ןּופ טאָנ רעֶד ,בֹקֲעַי דְנּוא קָחֶצִי דְנּוא םֶהָרְבַא ןּופ טאָג

 ןעֶכְלעוֶו ,ַעּוׁשֵי ןְהּוז ןייַז טְכיִלְרעֶהְרעֶפ טאָה תֹובָא עֶרעֶז
 טְנעֶקייֵלְרעֶפ םֶהיִא טאָה דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא טאָה רֶהיֵא
 םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ןעֶסאָלְשעֶּב טאָה רֶע ןעוֶו ,םֹוטְליִּפ ראָפ
 ןעֶגיִלייַה םעֶד טְנעֶקייֵלְרעֶפ טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא :ןעֶזאָל אייֵרְפ
 ְךיִיַא לאָז ןעֶמ זַא ןעֶטעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶטְכעֶרעֶג דְנּוא
 טעֶטייֵטעֶג טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא :ַחֵצֹור ַא ןאַמ ַא ןעֶניִדאַנְנעֶּב
 ןּופ טְקעוֶועֶגְפיֹוא טאָה טאָנ ןעֶכְלעוֶו ,ןעֶּבעֶל ןּופ ראַה םעֶד
 ,ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא :ףיֹורְד תּודֵע ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא עֶטיֹוט איִד

 ,טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶזיִד טאָה ,ןעֶמאָנ ןייֵז ןיִא ןעֶּביֹולְג םעֶד ָךְרּוד
 זיִא םאו ןעֶּביֹולְג רעֶד דְנּוא ,טְנעֶק דְנּוא טְהעֶז רֶהיֵא םעֶד

 ראָפ ןעֶּבעֶגעֶג טייֵהְדְנּזעֶג עֶצְנאַג עֶדיִד םֶהיֵא טאָה םֶהיֵאְּרּוד
 טאָה רֶהיֵא זַא סייֵז ָּךיִא ,רעֶדיִרְּב דְנּוצַא דְנּוא :עֶלַא ְךייֵא
 ;רעֶריִנעֶר עֶרייַא איִח יֹוזַא ְךיִלְטְנעֶסיוִוְנּוא ןּוהְטעֶנ סאָד
 -ְךאָפ טאָה רֶע סאו טְליִפְרעֶד יֹוזַא םאָד טאָה טאָג רעֶּבָא
 רעֶד זַא םיִאיִבְנ עֶלַא ןּופ ליֹומ םעֶד ְּךְרּוד טְנאָזעֶג םיֹוא

 :ןעֶדייֵל לאָז ַחיִׁשָמ
 ןעֶדְניִז עֶרייֵא זַא ;ָךייֵא טְרְהעֶקעֶּב דְנּוא הָבּוׁשְּת טּוהְמ םּורְד 9

20 

21 

 -יווְקְרעֶד ןּופ ןעֶטייֵצ איִד יִדְּכ ,ןעֶרעוֶו טְקעֶמעֶנְסיֹוא ןעֶלאָז
 לאָז רֶע זַא : ראַה םעֶד ןּופ םיִנָּפ םעֶד ןּופ ןעֶמּוק ןעֶלאָז גְנּוק
 :ךייֵא ראַפ טְלעֶטְׁשעֶּב ראו סאָה ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןעֶקיִש
 ןעוֶו טייֵצ רעֶד ּוצ זיִּב ןייַז לֵּבַקְמ םּומ לעֶמיִה רעֶד ןעֶכְלעוֶו
 טעֶרעֶג טאָה טאָנ סאוָו ,ןעֶרעוֶו טְלעֶטְׁשעֶג קירּוצ טעֶוֶו םעֶלַא
 ;ןָא גיִּבִע ןּופ םיִאיִבְנ עֶניִלייֵה עֶנייֵז עֶלַא ןּופ ליֹומ םעֶד ְָּךְרּוד

 ,ט"י ח"י ח"י םירבד) תֹובָא איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה הֶשֹמ ןיִראָו 2

28 

 ַא ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ָּךייֵא ּוצ טעוֶו טאָג רֶעייַא ראַה רעֶד ,,
 טְלאָז םֶהיֵא .ריִמ ּוצ ְךייֵלְנ ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ןּופ איִבָנ
 :ןעֶדעֶר ָּךייַא ּוצ טעוֶו רֶע סאוָו םעֶלַא ןיִא ןעֶרעֶה רֶהיֵא
 ןעֶרעֶה טיִּנ טעוֶו סאָו רעֶכיִלְטיִא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא
 ;'קְלאָפ םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְניֵליִטְרעֶפ לאָז ,איִבָנ םעֶד ּוצ

 ר



 09 ד נ עטכישעגלעטסאפא
 91 ןְךאָנְרעֶד דְנּוא לֵאּומְׁש ןּופ טייֵצ רעֶד ןּופ םיִאיִבְנ עֶלַא דְנּוא
 ןעֶזעוֶועֶג רֵׂשֵבְמ עֶלַא ןעֶּבאָה םְגאָזעֶג תֹואּובְנ ןעֶּבאָה סאוָו
 22 ,םיִאיִבְנ איד ןּופ רעֶדְניִק איִד טְנעֶז רֶהיֵא :געֶט עֶזיִד ףיֹוא
 עֶרעֶזְנּוא טיִמ טְכאַמעֶג טאָה טאָג סאוָו תיִרְּב םעֶד ןּופ דנּוא
 ןעֶמאָז ןייַד ןיִא רֶנּוא ,םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,תֹובָא
 :ןעֶרעוֶו טְשְנעֶּבעֶג דְרֶע רעֶד ןּופ תֹוחָּפְׁשִמ עֶלַא ןעֶלעוֶו
 96 ןְהּוז ןייַז טְקעוֶועֶגְפיֹוא טאָנ טאָה ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ ָּךייֵא ּוצ
 רֶע זַא ,ןעֶׁשְנעֶּב ּוצ ְּךייַא טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ַעּוׁשִי

 :דֶניִז עֶרייֵא ןופ ןעֶרעֶקְּפָא ןעֶכיִלְטיִא ָּךייַא לאָז
 ד לעטיפאק

 1 ּוצ ןעֶנעֶז יֹוזַא קְלאָפ םּוצ טעֶרעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 ןופ רעֶמְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא ,םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶמּוקעֶג אייֵז

 2 -ְךעֶפ אייֵז טאָה םִע :םיִקּודַצ איִד דְנּוא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד
 דְנּוא ,קְלאָפ םאֶד טְרְהעֶלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ןעֶסאָרְד

 ןּופ גָנּוהעֶטְׁשְרֶעְפיֹוא איִד ַעּוׁשִי ְךְרּוד טְניִדעֶרְּפעֶנ ןעֶּבאָה
 3 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :עֶטיֹוט איד

 ןיִראז ,ןעֶנְראָמ ּוצ זיִּב טְצעֶזעֶגְנייֵא םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא אייֵז
 4 ןעֶּבאָה םאָו איִד ןּופ עֶליִפ דְנּוא :דְנעֶבָא ראַו םִע
 ןּופ לאָצ איִד דְנּוא ,טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה טְראָו סאָד טְרעֶהעֶג
 :דְנעֶזיֹוט ףֶניִפ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא ראַוַו טייֵל איד
 -ךעֶּביֹוא עֶרייֵז ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ןעֶנְראָמ ּוצ ראו םִע דְנּוא
 :םִיַלָׁשּורִי ןיִא טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא םיִרְפֹוס דְנּוא םיִנְקִז דְנּוא עֶּטְש
 6 דְנּוא ,ןֶנֲחֹוי דְנּוא אָפָיַק דְנּוא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד ןָנָח דְנּוא
 רעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶנ ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא דְנּוא ,רֶדְנַמְּכַלַא
 ןיִא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :לֹודָג ןֵהֹּכ םעֶד ןּופ הָחָּפְׁשִמ

 -לעוֶו טיִמ ,טְגעֶרְפעֶג אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא טְלעֶטְׁשעֶג ןעֶטיִמ
 סאָד רֶהיֵא טאָה ןעֶמאָנ ןעֶבְלעוֶו ןיִא רעֶדָא טְכאַמ רעֶכ
 8 ַחּור םעֶד טיִמ טְליִפעֶנְנָא ראו םֹורְטעֶּפ דְנּוא ?ןּוהְמעֶנ
 ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא רֶהיִא ,טְנאָזעֶג אייֵז וצ טאָה דְנּוא ׁשֶדֹוקַה

 9 ןעֶרעוֶו ריִמ ןעדֶו :(לֵאָרְׂשִי ןּופ) םיִנֵקְז דְנּוא קְלאָפ םעֶד
 םעֶד ןַא קְרעֶװ ןעֶטּוג םעֶד ןעֶנעֶו טְרעֶהְראַפ טְנייַה
 ;ןעֶראוָועֶג טְלייֵהעֶג זיִא רֶע סאָו ָּךְרּוד ,ׁשְנעֶמ ןעֶקְנאַרְק
 10 ,לֵאָרְׂשִי קְלאָפ עֶצְנאַג םאָד דנּוא ,ןעֶסיוִו רֶהיִא טְלאָז יֹוזַא

 ןעֶכְלעֶו ,יִרְצְנַה ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא זַא

 שז

 יד
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 -עֶגְפיֹוא טאָה טאָג ןעֶכְלעוֶו דְנּוא ,טְגיִצייֵרְקעֶג טאָה רֶהיִא
 אָד רעֶזיִד טְהעֶטׁש םֶהיֵא ְָךְרּוד ,עֶטיֹוט איִד ןּופ טְקעוֶו
 -ְךאַפ ראַוַו סאו ןייֵטְׁש רעֶד זיִא סאָד :ָךייֵא ראַפ דְנּוזעֶג
 םּוצ ןעֶראָועֶג זיִא סאו ,רעֶטְסייֵמיֹוּב ָּךייַא אייֵּב ןעֶּפְראוָו
 ןעֶנאַהְרעֶפ הָעּוׁשֹי עֶנייֵק ְּךיֹוא זיִא סֶע דְִנּוא :ןייֵטְׁשקֶע

 רעֶרעֶדְנַא ןייק אָד טיִנ זיִא םִע ןיִראָו .ןְרעֶדְנַא ןייֵא ןיִא
 -ָנעֶמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ראו םאָו לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶמאָנ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶנ ןעֶזּומ ריִמ ןעֶכְלעוֶו ָּךְרּוד ,ןעֶׁש
 ןּופ טייֵקְניִטְסעֶפְצְראַה איִד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו ןּונ
 ןעֶנעֶז אייֵז זַא טְקְרעֶמעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןָנָחֹוי דְנּוא םֹורְמעֶּפ
 ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טייֵל עֶטְסאָרְּפ דְנּוא עֶטְנעֶרעֶלעֶגְמּוא
 -עֶז אייֵז זַא טְנעֶקְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .טְרעֶדְנּואווְרעֶפ
 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ַעּוׁשִי טיִמ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנ
 טיִנ אייז ןעֶּבאָה ,ןְהעֶטְׁש אייֵז טיִמ ןאַמ ןעֶטְלייֵהעֶג .םעֶד
 ןעֶסייֵהעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶדעֶר ןעֶנעֶקַא טְנעֶקעֶג
 טיִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא .ןיִרְדִהְנַמ איִד ןּופ ןעֶהעֶנְסיֹורַא
 ןעֶלאָז סאָו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא :ןעֶטאָרעֶּב רעֶדְנאַנַא
 עֶלַא ּוצ טְנאַקעֶּב זיִא םִע ןיִראוָו טייל עֶזיִד ּוצ ןּוהְמ ריִמ
 זיִא רעֶדְנּואוְו סיֹורְנ ַא זַא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶניֹואוְו סאוָו
 :ןעֶנעֶקייֵל טיִנ םִע ןעֶנעֶק ריִמ דִנּוא ,ןעֶהעֶׁשעֶג אייֵז ְךְרּוד

 -יוֵזְצ ןעֶטייֵרְּפְׁשְסיֹוא רעֶטייוֵו טיִנ ְּךיִז לאָז םֶע יֵדְּכ רעֶּבָא !
 -ְרעֶפ גְנעֶרְטְׁש אייֵז ריִמ ןעֶזאָל יֹוזַא ,קְלאָפ םעֶד ןעֶׁש
 טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק ּוצ ןעֶמאָנ ןעֶזיִד ןיִא ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטיִּב
 דְנּוא ןעֶפּורעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶרעֶר רֶהעָמ
 דְנּוא ןעֶדעֶר טיִנְראָג ןעֶלאָז אייֵז זַא טְנאָזעֶגְנָא אייֵז ןעֶּבאָה
 םֹורְטעֶּפ רעֶּבָא :ַעּוׁשִי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶרְהעֶל טיִנ

 -כיִר ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ןֶנֶחֹוי דְנּוא

 זַא ,טאָג ראַפ טְכעֶר זיִא סִע ּביֹוא טְסּבְלעֶז רֶהיֵא טעֶמ
 ריִמ ןיִרַאָו :טאָנ איו ןעֶכְראָהעֶג רֶהעֶמ ָּךייֵא ןעֶלאָז ריִמ
 -עֶנ ןעֶּבאָה ריִמ סאו םעֶד ןּופ ןעֶדעֶר שְרעֶדְנַא טיִנ ןעֶנעֶק
 -עֶּב רעֶטייוֵו אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טְרעֶהעֶג דְנּוא ןעֶהעֶד
 אייז לייװ ,טְזאָלעֶג אייֵרְפ אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא טְנעֶראָו

 .קְלאָפ םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶפאָרְטְׁש טְנעֶקעֶג טיִנְראָג אייֵז ןעֶּבאָה
 סאָו םעֶד ןעֶנעֶֶו טְּביֹולעֶג טאָג עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו
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 29 רעֶדְנּואוָו סאָד ןעֶכְלעוֶו ּוצ ןאַמ רעֶד ןיִראָו :ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא
 רֶהאָו גיִצְריִפ רעֶּביִא ראוַו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא ןעֶלייֵה ּםעֶד ןּופ
 :טֶלֵא
 8 ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ,טְזאָלעֶג אייֵרְפ ןעֶראוַו אייֵז ןעוֶו דנּוא
 איד סאָו טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶּבאָה דְנּוא ,דְנייֵרְפ עֶרייֵז וצ
 :טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה םיִנֵקְז איִד דנּוא םיִנֲהֹּכ עֶּטְׁשְרֶע
 24 תּודְחַא ןיִא אייֵז ןעֶּבאָה טְרעֶהעֶג םאָד ןעֶּבאָה אייז איו
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טאָב ּוצ לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביּוהעֶגְפיֹוא
 לעֶמיִה טְכאַמעֶג טְסאָה םאָו טאָנ רעֶד טְסיִּב אּוד ,ראַה
 :ןעֶניִרְד זיִא סאָו םעֶלַא דְנּוא םַי םאָד דְנּוא ,דֶרֶע דְנּוא
 25 ,רוָדטְכעֶנְק ןייַד ןּופ ליֹומ םעֶד ָּךְרּוד טְנאָזעֶג טְסאָה אּוד סאוָו

 רעֶקְלעֶפ איִד דִנּוא ,םִיֹונ איִד ןעֶמְרּוטְׁש םֹוראו ,

 .26 רֶרֶע רעֶד ןּופ עֶניִנעֶק איֵד :ןעֶכאַז עֶניִדעֶל ןעֶטְכאַרְט
 ןעֶלְמאַזְרעֶפ ןעֶטְׁשְריִפ איִד דְנּוא ,ףיֹוא ָּךיִז ןעֶלעֶטְׁש
 : ('ב םילהת) "ַחיִׁשָמ ןייַז ןעֶנעֶק דְנּוא ראַה םעֶד ןעֶנעֶק ְךיִז

 27 טאַטְש רעֶד ןיִא גיִטְפאַהְרְהאוַו ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראוָו
 ןעֶכְלעוֶו ,ַעּוׁשִי טְכעֶנְק ןעֶניִלייֵה ןייַד ןעֶגעֶק טְלעֶמאַזְרעֶפ
 טיִמ םֹוטְליִּפ םֹויטְנאָּט דְנּוא םֹודְרֹוה ,טְּבְלאַזעֶג טְסאָה אּוד
 25 ןעֶלאָז אייֵז זַא :לֵאָרְׂשִי קְלאָפ םעֶד טיִמ דְנּוא םִיֹונ איִד
 -עֶּב רֶעיִרְפ טאָה הָצֵע ןייֵד דְנּוא דְנאַה עֶנייֵד סאָו ןּוהְט
 29 ףיֹוא העְז ,ראַה ןּונ דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג לאָז םִע זַא טְמיִטְׁש

 ןעֶלאָז אייֵז זַא טְכעֶנְק עֶנייֵד ּוצ ּביִנ רֵנּוא ,אייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז
 30 םיֹוא קעֶרְטְׁש דְנּוא :טייֵקְגיִטְסעֶפ טיִמ טְראוָו םאָד ןעֶדעֶר
 רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶכייֵצ זַא דְנּוא ,ןעֶלייֵה ּוצ דְנאַה עֶנייֵד
 טְכעֶנק ןעֶניִלייֵה ןייֵד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶלאָז
 31 ְּךיִז םאָה יֹוזַא ,ןעֶמעֶּבעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ַעּוׁשִי
 דְנּוא ;טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶראַַו אייֵז ּזאוְו טְנעוֶועֶּב טְרָא רעֶד
 דְנּוא ;ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ טְליִפעֶגְנָא עֶלַא ןעֶראוַו אייֵז
 :טייקְניִטְסעֶפ טיִמ טאָג ןּופ טְראָו סאָד טעֶרעֶג ןעֶּבאָה
 39 -עֶועֶג ןעֶנעֶז טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה סאוָו טייל עֶליִפ איִד דְנּוא
 טאָה רעֶנייֵק דְנּוא ;הָמׁשִנ עֶנייֵא דְנּוא ץְראַה ןייַא אי ןעֶד

 ,םעֶנעֶגייֵא ןייֵז זיִא ןעֶנעֶמְראַפ ןייַז ןופ םעֶּפִע זַא טְגאָזעֶג
 38 דְנּוא :טאַהעֶנ טְפאַׁשְנייִמעֶנ ןיִא םעֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייִנ
 רעֶד ףיֹוא ןעֶּבעֶנעֶג םיִנְנייֵצ ןעֶּבאָה לעֶטְסאָּפַא איִד



 ה ד עטכיׂשעגלעטסאֿפא
 ,הָרּובְנ רעֶסיֹורְנ טיִמ ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ גָנּוהעֶטְׁשְרֶעְפיֹוא

 ראו םִע דְנּוא :עֶלַא אייֵז רעֶּביִא ראו דאָנְנ עֶסיֹורְג דְנזְא 4
 ןיִראָו ;אייֵז ןעֶשיוִוְצ רעֶניִטְפְראַדעֶּב-טיֹונ םּוׁש ןייק טיִנ
 דְנּוא דְנאַל ןּופ רעֶציִזעֶּב ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו עֶכְלעֶזַא
 טְכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְפיֹוקְרעֶפ אייֵז ןשְּבאָה רעֶזייֵה

 םֶע ןעֶּבאָה דְנּוא :ןעֶבאַז עֶטְפיֹוקְרעֶּפ איִד ןּופ זייֵרְּפ םעֶד 8
 םִע דְנּוא ;לעֶטְסאָּפַא איִד ןּופ םיִפ איִד ּוצ טְנעֶלעֶגְרעֶדיִנַא

 דְנּוא :םיִנְפְרעֶדעֶּב ןייַז ְּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ טְלייֵמּוצ ראוָו 6
 ,אָּבַנ-רַּב לעֶטְסאָּטַא איִד אייֵּב ןעֶפּורעֶג ראוַו סאוָו ,ףֵסֹוי
 םעֶד ןּופ יִוֵל ַא ,(טְסייֵרְט ןּופ ןְהּוז טְׁשְטייֵמְרעֶּפ זיִא סאו
 ,טְפיֹוקְרעֶפ סֶע טאָה :דְלעֶפ ַא טאַהעֶג טאָה םּורְּפּוק דְנאַל
 -עֶנְרעֶדיִנַא םִע טאָה דְנּוא דְלעֶג סאָד טְכאַרְּבעֶג טאָה דְנּוא
 :לעֶטְסאָּפַא איִד ןּופ םיִפ איִד ּוצ טְגעֶל

 ה לעטיפאק
 ,אָריִּפַׁש ּבייוװ ןייַז דְנּוא ,הָיְנַנֲח ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ ןאַמ ַא דְנּוא 1
 ןעֶמּונעֶגְפּורַא טאָה רֶע דְנּוא :רעֶטיִנ עֶנייֵז טְפיֹוקְרעֶפ ְטאָה 9

 -עֶג רּונ טאָה דְנּוא ןעֶסיוו םְּבייוֵו ןייַז טיִמ ,זייֵרְּפ םעֶד ןּופ
 ּוצ טְנעֶלעֶגְרעֶדיִנַא םִע טאָה דִנּוא ןּופְרעֶד לייֵט ַא טְכאַרְּב

 ,טְגאָזעֶג טאָה םֹורְמעֶּפ דְנּוא :לעֶטְסאָּפַא איִד ןּופ םיִפ איִד 3

 זַא טְליִפְרעֶד ץְראַה ןייד ןָטִׂש רעֶד טאָה סאָוְראַפ ,הָוְנַנַח
 ןעֶמעֶנְפּורַא דְנּוא ,ׁשֶרֹוקַה ַחּור םּוצ ןעֶנעֶקייֵל טְסְלאָז אּוד

 םִע טְסאָה אּוד ןעוֶו ?דְלעֶפ םעֶד ןּופ וייֵרְּפ םעֶד ןּופ 4
 אּוד ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶזעוֶועֶג ןייֵד טיִנ ןעֶד םִע זיִא טאַהעֶג

 עֶנייֵד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ְּךיֹוא סֶע זיִא ,טְפיֹוקְרעֶפ םִע טְסאָה
 ןיִא ןעֶמּונעֶּגְראַפ םאָד ןעֶד ריִד אּוד טְסאָה םּוראָו ;טְכאַמ
 ןעֶׁשְנעֶמ ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶניִל טיִנ טְסאָה אּוד ?ץְראַה ןייד

 רעֶטְרעֶו עֶזיִד טאָה הָיְנַנֲה איז דְנּוא :טאָנ ּוצ טְרֶעייֵנ 2
 ;ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא דֵנּוא ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא רֶע זיִא ,טְרעֶהעֶב
 ןעֶּבאָה םאָװ עֶלַא ףיֹוא טְכְרּופ עֶמיֹורְנ ַא ראַז םִע דְנּוא

 ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא ןעֶנעֶז טייל עֶגְנּוי איִד דְנּוא :טְרעֶהעֶג סאָד 6
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ;טְלעֶקיוִועֶגְנייֵא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דִנּוא

 ַא ןיִא ראו םִע דְנּוא :ןעֶּבאָרְנעֶּב דְנּוא ןעֶנאָרְטעֶגְסיֹורַא 7
 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ּבייזֵװ ןייַז זיִא הָעָׁש אייֵרְד ןּופ טייֵצ

 םֹורְטעֶּפ דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו טְסּואוְועֶג טיִנ ְטאָה איִז 8

 ןמ =
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 םאָד טאָה רֶהיֵא ּביֹוא ריִמ נאָז ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה
 וטְאָזעֶג טאָה איִז דְנּוא ?ליִפ יֹוזַא ראַפ טְפיֹוקְרעֶפ דְלעֶפ
 9 ,טְגאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ טאָה םֹורְטעֶּפ דְנּוא :ליִפ יֹוזַא ראַּפ ,אֹוי
 םעֶד ןעֶבּורְּפ ּוצ טְגיִנייֵאְרעֶפ יֹוזַא ָּךייַא רֶהיֵא טאָה םּוראַו
 ןעֶּבאָה םאוָו איִד ןּופ סיִפ איִד ,העָז ?ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵג
 -עוֶו אייֵז דְנּוא ,רֶהיֵט רעֶד אייֵּב ןעֶנעֶז ןעֶּבּורְגעֶּב ןאַמ ןייֵד

 10 ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא ְךייֵלְג איִז זיִא יֹוזַא :ןעֶנאָרְטְסיֹורַא ּךיד ןעֶל
 איֵד דְנּוא ,טְכיֹוהעֶגְסיֹוא םעֶהְטֶא םעֶד דְנּוא ,םיִפ עֶנייֵז ראָפ
 ,טיֹומ ןעֶנּופעֶג איִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז טייל עֶבְנּוי
 איִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגּורְמעֶנְסיֹורַא איִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 11 עֶסיֹורְג ַא ראו םִע דְנּוא :ןאַמ רֶהיֵא ןעֶּבעֶנ ןעֶּבּורְנעֶּב
 סאו עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא הָלֵהְק רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא טְכְרּופ
 12 עֶליִפ ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶראַוַו םִע דְנּוא :טְרעֶהעֶג סאָד ןעֶּבאָה
 איִד ְּךְרּוד קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיִװְצ רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶכייֵצ
 ןעֶמאַזּוצ עֶלַא ןעֶראַוַו אייֵז דְנּוא ;לעֶטְסאָּפַא איִד ןּופ דְנעֶה
 18 יִּביִא איִד ןּופ רעֶנייֵק רעֶּבָא :הֹמֹלִש ןּופ ׁשיִלאַּפ םעֶד ןיִא
 ;ןעֶטְפעֶהעֶּב ּוצ אייֵז ּוצ ְּךיִז ןעֶנאַטְׁשְרעֶטְנּוא ְּךיִז טאָה עֶגיִר
 14 םִע דְנּוא :טְצעֶׁשעֶנ ְךיֹוה אייֵז טאָה קְלאָפ סאָד ְּךאָד
 ןיִא טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה סאו ןעֶמּוקעֶג ּוצ רֶהעֶמ ְּךאָנ ןעֶנעֶז
 12 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :רעֶּבייֵו דְנּוא רעֶנעֶמ עֶליִפ ,ראַה םעֶד
 דְנּוא ,ןעֶנאָרְטעֶג םיֹורַא ןעֶסאַג איד ףיֹוא עֶקְנאַרְק איֵד
 יֵדְּכ ,רעֶגעֶלעֶג דְנּוא ןעֶטעֶּב ףיֹוא טְנעֶלעֶג אייז ןעֶּבאָה
 -אָׁש ןייַז רזנ לאָז יֹוזַא ןְהעֶנ אייֵּבְרעֶפ טעוֶו םֹורְמעֶּפ ןעֶו
 16 ְּךיִז זיִא קְלאַפ סאָד דְנּוא :ןעֶקעֶדעֶּב אייֵז ןּופ םעֶנייֵא ןעֶט
 ,םִיַלָׁשּורְו ּוצ טְנְהאָנ טעֶטְׁש איִד םּורַא ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶמאַזּוצ
 -אוַז םאוָו איִד דְנּוא עֶקְנאַרְק איִד טְכאַרְּבעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא
 עֶלַא ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו ;תֹוחּור עֶנייֵרְמּוא ןּופ טְגיִנייֵּפעֶג ןעֶר
 :ןעֶראָועֶג טְלייֵהעֶג
 17 סאו עֶלַא דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא לֹודְנ ןֵהֹּכ רעֶד דִנּוא
 ;םיִקּודַצ איִד ןּופ הָּתיִּכ איִד ןעֶראַוַו סאו ,םֶהיֵא טיִמ ןעֶראַו
 18 איִד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :הָאְנִק טיִמ לּופ ןעֶראַוַו אייֵז דְנּוא
 ןיִא אייז ןעֶּבאָה דְנּוא ,לעֶמְסאָּפַא איִד ףיֹוא טְנעֶלעֶג דְנעֶה
 19 ןּופ ְךָאְלַמ ַא דְנּוא :טְצעֶזעֶגְנייַרַא םיִנְגְנעֶפעֶג םֶקְלאָפ םאֶד
 ןּופ ןעֶריִט איִד טְנעֶפֶעעֶג טְכאַנ רעֶד אייַּב טאָה ,ראַה םעֶד



 ה עטכישענלעטסאפא 14
 טאָה דְנּוא ,טְריִפעֶגְסיֹורַא אייֵז טאָה דְנּוא ,םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד

 קְלאָפ םּוצ טְגאָז דְנּוא ,ְּךייֵא טְלעֶטְׁש דְנּוא טְהעֶג :טְגאָזעֶג 0
 ;ןעֶּבעֶל ןעֶזיִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד עֶלַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיִא

 ןיִא אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,טְרעֶהעֶג םאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 1

 ןעֶּבאָה דִנּוא ׁשֶדְקִמַה תיִּב ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא היִרְּפ רעֶד
 איד דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ;טְרְהעֶלעֶג
 איד ןעֶפּורעֶגְנעֶמאַזּוצ טאָה דְנּוא ,םֶהיֵא טיִמ ןעֶראוַו סאו
 -אָה דִנּוא ,לֵאָרְׂשִי יֵנְּב איִד ןּופ םיִנֵקְז עֶלַא דְנּוא ןיִרְדָהְנַמ
 ;ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז לאָז ןעֶמ זַא סיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ּוצ טְקיִׁשעֶג ןעֶּב

 אייז אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םיִתְרָׁשְמ איִד ןעוֶו רעֶּבָא 2
 ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא ןעֶנּופעֶג טיִנ

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְלְהעֶצְרעֶד םִע ןעֶּבאָה דְנּוא טְרְהעֶקעֶנְמּוא 8

 ןעֶסאַלְׁשְרעֶפ סיִנְגְנעֶפעֶג סאָד ןעֶנּופעֶג ןעֶּבאָה ריִמ .טְגאָזעֶג
 -עֶג ןעֶנעֶז רעֶטְכעוֶו איִד דְנּוא ,טייֵהְרעֶכיִז רעֶלַא טיִמ
 ריִמ ןעוֶו רעֶּבָא ;ריִט רעֶד אייֵּב ןעֶמסיֹורְד ןּופ ןעֶנאַטְׁש
 ;ןעֶנּופעֶג םעֶנייֵק ןעֶניִרְד ריִמ ןעֶּבאָה ,טְכאַמעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה

 םעֶד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד דְנּוא לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 4
 טְרעֶהעֶגסאָד ןעֶּבאָה םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד דְנּוא ;ׁשֶדְקִמַה תיֵּב
 םיֹוראַד טעוֶו אָד סאָו אייז ןעֶנעוֶו טְלעֶפייוַוְצעֶג אייֵז ןעֶּבאָה

 טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא ןאַמ רעֶסיוועֶג ַא דְנּוא :ןעֶרעוֶו 8
 רֶהיֵא סאוָו טייל איִד ,טְהעֶז ,טְנאָזעֶג רְנּוא טְלְהעֶצְרעֶד אייֵז

 תיֵּב ןיִא ןְהעֶטְׁש טְצעֶזעֶגְנייַרַא םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןיִא טאָה
 -ךעֶּביֹוא רעֶד זיִא ןאַד :קְלאַָפ סאָד ןעֶרְהעֶל דְנּוא ׁשֶדְקִמַה 6

 אייז טאָה דְנּוא ,םיִתָרָׁשְמ איִד טיִמ ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא רעֶמְׁש
 -עֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,דְלאוַועֶג טיִמ טיִנ ,טְּבאַרְּבעֶג
 טיִנ אייֵז ןעֶלאָז אייֵז זַא קְלאָפ םעֶד ראַפ ןעֶטְכְראָפ

 ןעֶּבאָה ,טְכאַרְּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶניִנייֵטְׁש 7
 ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא ,ןיִרָדְהְנַס איִד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶג אייֵז אייֵז

 ןעֶּבאָה ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא :טְנעֶרְפעֶג אייֵז טאָה לֹודְנ 8

 -העֶל טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶטאָּבְרעֶפ קְראַטְׁש טיִנ ךייֵא ריִמ
 טְליִפעֶגְּנָא רֶהיֵא טאָה דְנּוצַא דְנּוא ?ןעֶמאָנ ןעֶזיִד ןיִא ןעֶר
 םִנּוא ףיֹוא טְליוִז רֶהיֵא דְנּוא ,עֶרְהעֶל עֶרייֵא טיִמ םִיַלָׁשּורְי

 םֹורְטעֶּמ רעֶּבָא :שְנעֶמ ןעֶזיִד ןּופ טּולְּב םאֶד ןעֶגְנעֶרְּב 9
 טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ןעֶּבאָה לעֶטְסאָּפַא איד .דְנּוא
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 30 רעֶד :ןעֶׁשְנעֶמ איז ןעֶכְראָהעֶג רֶהעמ טאָג ןעֶסּומ ריִמ
 ןעֶבְלעוֶד ,ַעּוׁשִי טְקעוֶועֶגְפִיֹוא טאָה תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג
 ַא ףיֹוא ןעֶגְנאָהעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טעֶנְרַהעֶג טאָה רֶהיֵא
 31 דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייז טיִמ טְכייֵהְרעֶד טאָנ טאָה ןעֶזיִד :ץֶלאָה
 הָבּוׁשְּת ןעֶּבעֶג לאָז רֶע זַא ,רעֶזעֶלְרעֶד דְנּוא טְׁשְריִפ םּוצ -

 39 ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא :ןעֶדְניִז ןּופ גְנּוּבעֶנְראַפ דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ּוצ
 ַחּור רעֶד ְּךיֹוא יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶזיִד ףיֹוא תּודֵע עֶנייֵז
 -עֶג םאָו איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָג ןעֶבְלעוֶו ,ׁשֶרֹוקַה
 32 ,טְרעֶהעֶנ םאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :םֶהיֵא ןעֶכְראָה

 הָצֵע ןייֵא ְןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶראָועֶג םֵעַּכ ןיִא אייֵז ןעֶנעֶז
 31 איד ןופ ׁשּורָּפ ַא רעֶּבָא :ןעֶנעֶגְרַה ּוצ אייז ןעֶטְלאַהעֶנ
 רעֶד ןּופ רעֶרְהעֶל ַא ,לֵאיֵלְמַנ ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו .ןיִרְדֶהְנַמ
 קְלאַפ ןעֶצְנאַג םעֶד אייֵּב ןעֶהעֶזעֶגְנָא ראו סאו .הָרֹוּת
 לעֶטְסאָּפַא איִד ןעֶסייֵהעֶג טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא
 33 ןםְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶרְהיִפְסיֹורַא לעֶסיִּבַא
 סאָו טֶכא ןיִא ְךייַא טְמעֶנ ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ רֶהיֵא
 36 םייֵצ עֶזיִד ראָפ ןיִראָה :ןעֶׁשְנעֶמ עֶזיִד ּוצ ןּוהְט טְליוו רֶהיֵא
 זיִא רֶע זַא טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,םֶדֹוּת ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא
 ןעֶּבאָה ןעֶשְנעֶמ טְרעֶדְנּוה ריִפ ןּופ ָּךֶרֶע ןַא דְנּוא ,םעֶּפִע
 ןעֶראָועֶג טעֶנְרַהעֶג זיִא רֶע רעֶּבֶָא ;טְפעֶהעֶּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז
 טייֵרַּפְׁשּוצ ןעֶנעֶז טְרעֶהעֶנּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאָו עֶלַא דְנּוא
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םעֶדְכאָנ :ןעֶראוָועֶג טְׁשיִנ ּוצ דְנּוא
 דְנּוא ,גנוּבייֵרְׁשְרעֶפ רעֶד ןּופ טייֵצ רעֶד ןיִא ,ליִלְג ןּופ הָדּוהְי
 ָךיֹוא זיִא רעֶזיִד דִנּוא ,ןעֶגיֹוצעֶג ְּךיִז טיִמ קְלאָפ ליִּפ טאָה
 -וצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ
 38 גאָז דִנּוצַא דִנּוא :ןעֶראָועֶג טייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶנעֶז טְרעֶהעֶג
 טְזאָל דְנּוא טייל עֶזיִד ןּופ ְךייַא טעֶדייֵמְרעֶפ ;ְךייַא ָּךיִא
 זיִא קְרעֶו סעֶזיִד רעֶדָא- הָצֵע עֶזיִד ןעֶו ןיִראָו ;ןְהעֶג אייֵז
 39 רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשְרעֶפ סֶע םעוֶו יֹוזַא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ
 ;ןעֶרעֶטְׁש טיִנ סֶע רֶהיֵא טְנעֶק יֹוזַא ,טאָג ןּופ זיִא סֶע ןעוֶו
 ןעֶטייֵרְמְׁש ּוצ ןעֶרעֶו ןעֶנּופעֶג רֶהיֵא טעֶװ רעֶמאָט ןיִראוָו
 40 דָנּוא ;טֶכְראָהעֶנּוצ םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה יֹוזַא :טאָנ ןעֶנעֶק
 אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא לעֶטְסאָּפִא איִד ןעֶפּורעֶג ןעֶּבאָה אייֵז

 ןיִא ןעֶדעֶר טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא טְנאַזעֶגְנָא דְנּוא ןעֶגאָלְׁשעֶג
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 !טְזאָלעֶג אייֵרְּפ אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ַעּוׁשֵי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד

 ןירדֲהְנַמ איד ראָּפעֶּב ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא אייז ןעֶנעֶז ןאָד 41
 ןעֶזעוֶועֶג טְרעֶו ןעֶנעֶז אייֵז סאָד טייֵרְפעֶנ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶמאָנ ןייַז ָּךְרּוד ןעֶרעוֶו ּוצ טְמעֶׁשְרעֶפ 2
 םעֶד ַעּוׁשֵי ןעֶניִרעֶרְּפ ּוצ דְנּוא ןעֶרְהעֶל ּוצ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טיִנ
 ;זיֹוה ּוצ זיֹוה ןּופ דְנּוא ׁשֶרְקִמַה תיִּב ןיִא גאָט עֶלַא ,ַחיִׁשָמ

 1 לעטיפאק
 -עֶג ְךיִז ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַת איִד ןעוֶו געֶט עֶנעֶי ןיִא דְנּוא 1

 איד ןעֶנעֶק טְלעֶמְרּומעֶנ ןעֶכיִרְג איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרְהעֶמ
 ןעֶהעֶזעֶגְרעֶּביִא ןעֶראַו תֹונָמְלַא עֶרייֵז לייוַו ,רֶעעֶרְּבעֶה

 -ּוצ ףְלעוֶוְצ איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא :טְסְניִד ןעֶכיִלְנעֶט םעֶד ןיִא 2
 םִע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא םיִדיִמְלַּת עֶלַא ןעֶפּורעֶג ןעֶמאַז
 ,טאָנ ןּופ טְראָוְו סאָד ןעֶזאָלְרעֶפ ןעֶלאָז ריִמ טְכעֶר טיִנ זיִא

 סיֹוא טְכּוז ,רעֶדיִרְּב םּורְד :ןעֶׁשיִט אייֵּב ןעֶניִד ןעֶלאָז דְנּוא 2

 לּופ ןֶעְנעֶז סאוו רעֶנעֶמ עֶטְּביֹולְגעֶּב ןעֶּביִז ָּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ
 -עֶז ןעֶלאָז ריִמ עֶכְלעוֶו ,הָמְכָח טיִמ דְנּוא ׁשֶרֹוקַה ַחֹּור טיִמ

 -עֶּב ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא :ןעֶכאַז עֶניִהְטעֶנ עֶזיִד רעֶּביִא ןעֶצ 4

 ןּופ טְסְניִד םעֶד ןיִא דְנּוא טעֶּבעֶג םיִא ןייַז קסֹוע גיִדְנעֶטְׁש
 -ְמאַזְרעֶפ ןעֶצְנאַג רעֶד זיִא דעֶר עֶזיִד דְנּוא :טְראָו םעֶד 2

 טְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶלעֶפעֶנ גְנּול
 םעֶד טיִמ דְנּוא ןעֶּביֹולְג טיִמ לּופ ןאַמ ַא םֹונאַּפעֶמְס
 ,רֹונֲקִנ דְנּוא ,םֹורֹוכֹורְּפ דְנּוא .םֹוּטיִליִפ דְנּוא ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור
 ןופ רַנ ַא ,םאַלּוקיִנ דְנּוא םָנְמְרַּפ דְנּוא ןֹומיִמ דְנּוא

 איד ראָפ טְלעֶטְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :אָיְבֹויטְנַא 6
 דְנעֶה איִד דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא לעֶטְסאָּפַא

 ְךיִז טאָה טאָנ ןּופ טְראָו סאָד דְנּוא :טְנעֶלעֶג אייז ףיֹוא 7
 רֶהעֶז ראוַו םיִדיִמְלַּת איִד ןּופ לאָצ איִד דְנּוא ,טְרְהעֶמעֶנ
 םיִנֲהֹּכ איִד ןּופ הָנֲחַמ עֶסיֹורְג ַא דְנּוא ;םִיַלָׁשּורִי ןיִא םיֹורְג

 לופ םֹונאַפעֶטְס דְנּוא :טְכְראָהעֶנּוצ ןעֶּביֹולְג םעֶד ןעֶּבאָה 8
 רעֶדְנּואוְו עֶסיֹורְנ ןּוהְטעֶנ טאָה ,הָרּובְנ דְנּוא ןעֶּביֹולְג טיִמ

 :קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶכייֵצ דְנֹוא
 סאוָו ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז לּוׁש רעֶד ןּופ עֶכיִלְטִע דְנּוא 9

 טייל דְנּוא ,רעֶניִטְרעֶּביִל איִד ןּופ לוש איִד ןעֶפּורעֶג ראו

 ןאָיְסַא דְנּוא אָיִקיִליק ןּופ דְנּוא ,אָירְדִנַסְּבַלִא דְנּוא יִנעֶרּוק ןּופ
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 :םֹונאַפעֶטְס טיִמ טאַהעֶב ַחּוּכִיִו ַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנֹוא

 10 הָמְכָח איד ןְהעֶטְׁשְרעֶדיִו טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דֶנּוא
 ְךאָנְרעֶד :טעֶרעֶנ טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו טיִמ טְסייֵג םעֶד דְנּוא

 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה םאוָו רעֶנעֶמ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא אייֵז ןעֶּבאָה
 -עֶק דעֶר עֶגיִרעֶטְסעֶל ןעֶדעֶר טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ריִמ

 סאָד טְצעֶהעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טאָנ דְנּוא הָשֹמ ןעֶב

 אייֵז דְנּוא .םיִרָפּוס איִד דְנּוא ,עֶטְצֶלֶע איֵד דְנּוא ,קְלאַפ

 ,דְלאוַועֶג טיִמ ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 אייֵז דְנּוא :ןיִרְדָהְנַס איִד ּוצ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא
 ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה סאו תּורֵע עֶׁשְלאַפ טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה
 דעֶר עֶניִרעֶטְסעֶל ןעֶדעֶר ּוצ ףיֹוא טיִנ טְּרעֶה ןאַמ רעֶזיִד

 ריִמ ןיִראָו :הָרֹוּת רעֶד דְנּוא טְרָא ןעֶגיִלייֵה ןעֶזיִד ןעֶנעֶק

 טעוֶו יִרָצָנִה עושִי רעֶזיִד זַא ,ןעֶנאָז טְרעֶהעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה

 םיִגָהְנִמ איִד ןעֶרעֶדְנֶע טעוֶו דְנּוא ,ןעֶרעֶטְׁשרעֶצ ֶרָא ןעֶזיִד
 סאָו עֶלַא דְנּוא :ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םֶנּוא טאָה הֶשֹמ םאו

 -עֶג םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה ןיִרְדָהְנַמ איִד ןיִא ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז
 סאָד אי יֹוזַא ,םיִנָּפ ןייַז ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דָנֹּזַא ,טקּוק

 ּךֶאְלַמ א ןּופ םיִנָּפ
 ז לעטיפאק

 ?יֹוזַא ןעֶכאַז עֶזיִד ןעֶנעֶז ,טְגאָזעֶג טאָה לֹודְנַה ןֵהּכ רעֶד דְנּוא

 !ּוצ טְרעֶה ,רעֶטעֶפ דְנּוא רעֶדיִרְּב ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה :נייֵקְכיִלְרעֶה ןּופ טאָג רעֶד
 רֶע רעֶדייֵא ,םִיַרֲהַנ םַרַא ןיִא ראוַו רֶע ןעוֶו ,םָהָרְבַא רעֶמאָפ

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןָרָח ןיִא טְניֹואוְועֶב טאָה

 ,עֶטְדְנאַוַוְרעֶפ עֶנייֵד ןּופ דְנּוא דְנאַל ןייֵד ןּופ קעוֶוַא העָנ

 יֹוזַא :ןעֶזייוֵו ריִד לעֶז ָּךיִא סאָו דְנאַל םעֶד ּוצ העָנ דְנּוא

 םיִדְשַּכ ןּופ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא רֶע זיִא

 ןייַז איו םעֶד ְּךאָנ דְנּוא .ןָרָח ןיִא טְצעֶזעֶּב ְךיִז טאָה דְנּוא

 ןעֶמְראָד ןּופ םֶהיֵא רֶע טאָה ןעֶּבְראַמְׁשעֶנ זיִא רעֶטאָפ
 דְנּוצַא רֶהיֵא ּואְְ ןייֵרַא דְנאַל ןעֶזיִד ןיִא טְכאַרְּבעֶנְרעֶּביִרַא

 טְפאַׁשְּבְרֶע עֶנייֵק ןעֶניִרְד םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :טְניֹואוְו
 רֶע רעֶּבָא .ןעֶלעֶטְׁש ּוצ םּופ ןייַז ּואוְו טיִנ ּוליִּפַא ,ןעֶּבעֶנעֶּג

 -ְנעֶניֵא ןייַז ראַפ ןעֶּבעֶג ּוצ טְנאָזעֶגּוצ סאָד םֶהיֵא טאָה

 ְךאָנ טאָה רֶע ןעוֶו ,םֶהיֵא ְךאָנ ןעֶמאָז ןייַז ּוצ דְנּוא ,םּוהְמ
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 ןייַז זַא ,טְגאָזעֶג יֹוזַא טאָה טאָנ דְנּוא :טאַהעֶג דְניִק ןייק 6

 אייז דְנּוא ,דְנאַל דְמעֶרְפ ַא ןיִא רֶג ַא ןייַז טעוֶו ןעֶמאָז

 ןּוהְט לעֶּביִא םֶהיֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶניִד ןעֶכאַמ םֶהיֵא ןעֶלעוֶו
 ןעֶלעוֶו אייֵז סאו קְלאָפ םאֶד דְנּוא :רֶהאָי טְרעֶדְנּוה ריִפ 7

 -ךעֶד דְנּוא .טְנאָזעֶג טאָנ טאָה ,ןעֶטְכיִר ְּךיִא לעו ןעֶניִד
 ןיִא ןעֶניִד ריִמ ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶהעֶנְסיֹורַא אייֵז ןעֶלעוֶו ָּךאָנ

 ןּופ תיִרְּב םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :טֶרָא ןעֶזיִד 8
 טאָה דְנּוא ,קָחֶצְי ןעֶריֹוּבעֶג רֶע טאָה יֹוזַא דְנּוא .הָליִמ
 טאָה קָחְצִי דְנּוא ;נאָט ןעֶטְכַא םעֶד ןעֶועוֶועֶג לַמ םֶהיֵא
 :רעֶטעֶפ-טְפיֹוה ְלעוֶוְצ איִד בֹקֲעַי דְנּוא ,בקעַי ןעֶריֹוּבעֶג

 ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ ףֵֹסֹוי ןעֶּבאָה רעֶטעֶפ-טְפיֹוה איִד דְנּוא 9
 טאָנ רעֶּבָא ,םִיַרָצִמ ןייק טְּפיֹוקְרעֶפ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ליִּצַמ םֶהיֵא טאָה רֶע דְנּוא :םֶהיֵא טיִמ ראוַו 0
 דְנּוא דאָנעֶג ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא .תֹורָצ עֶנייֵז עֶלַא
 רֶע דְנּוא ,םִיַרָצִמ ןּופ גיִנעֶק םעֶד הֹעְרַּפ ראָפעֶּב טייֵהְזייוֵו
 םִיַרְָצִמ רעֶּביִא רעֶשְרעֶה ַא ראַפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה

 -עֶנ ֹזיִא רעֶנְנּוה ַא דְנּוא :זיֹוה םעֶצְנאַנ ןייַז רעֶּביִא דְנּוא 1
 דְנּוא ,ןֵעַנְּכ דְנּוא םִיַרְצִמ דְנאַל ןעֶצְנאַג םעֶד רעֶּביִא ןעֶמּוק

 ןעֶנּופעֶג טיִנ ןעֶּבאָה תֹובָא עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ,הָרָצ עֶסיֹורְג ַא
 ראוַו םִע זַא טְרעֶהעֶנ טאָה בקעַי ןעוֶו דָנּוא :זייַּפְׁש עֶנייֵק 2

 טְקיִׁשעֶג םיֹורַא טְשְרֶעּוצ רֶע טאָה יֹוזַא ,םיִּרְצִמ ןיִא ןְראָק

 -ךעֶד ףֵסֹוי ראו לאָמ ןְרעֶדְנַא םּוצ דְנּוא :תֹובָא עֶרעֶזְנּוא 2
 זיִא ףֵֶסֹוי ןּופ הָחָּפְׁשִמ איִד דְנּוא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ טְנעֶק

 טְקיִׁשעֶג טאָה ףֵסֹוי דְנּוא :העְרַּפ ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנאָקעֶּב 1
 עֶצְנאַנ עֶנייֵז דְנּוא בֹקֲעַי רעֶטאָפ ןייַז ןעֶפּורעֶג טאָה דִנּוא

 -ַפּורַא זיִא בקעי דָנּוא :תֹוׁשָפְנ גיֵעְּביִז דְנּוא ףֶניִפ ,הָחָּפְׁשִמ 2

 דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןייק ןעֶמּוקעֶכ
 ןייק טְּכאַרְּבעֶנְרעֶּביֹלַא ןעֶראַוַו אייֵז דְנּוא :תֹובָא עֶרעֶזְנּוא 6

 םאֶה טְנעֶלעֶגְנייַרַא רֶּבִק םעֶד ןיִא ןעֶראַוַו דְנּוא ,םֶכְׁש
 ןּוֿפ רעֶדְניִק איִד ןּופ דְלעֶג ראַפ טְפיֹוקעֶג טאָה םֶהָרְּבַא

 רעֶד ןּוֿפ טייֵצ איִד רעֶּבָא :םֶכְׁש ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ,רֹומֲח 7

 ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ טאָה טאָנ סאו ,ןעֶמּוקעֶנ טְנְהאָנ זיִא הָחָטְּבַה
 ְךיִז טאָה דְנּוא ןעֶסְקאוַועֶג קְלאָפ םאָד טאָה יֹוזַא ,םֶהָרְבַא ּוצ

 7 == חי יח

 ןיִא גיָנעֶק רעֶרעֶדְנַא ןייֵא זיִּב :םִיַרָצִמ ןיִא םֶרְהעֶמעֶב 8



 ז עטכישענלעטסאפא :
 טאָה רעֶזיִד :ףססֹוי טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה סאו ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא
 דְנּוא ,רֹוד רעֶזְנּוא ןעֶנעֶק (הָמְרָע טיִמנ טְלעֶדְנאַהעֶב איֹולְׁש
 ןעֶסייֵהעֶג טאָה דְנּוא ,תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןּוהְמעֶג לעֶּביִא טאָה
 -עֶל טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא רעֶדְניִק עֶגְּוי עֶרייֵז ןעֶפְראַוְסיֹורַא
 דְנּוא ,ןעֶראוָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶג הָׁשֹמ זיִא טייֵצ רעֶד ןיִא :ןעֶּב
 אייֵרְד טְרעֶנְרעֶד ראו רֶע דְנּוא .ןְהעֶׁש רֶהעֶז ראַו רֶע
 -ָםיֹורַא ראו רֶע ןעוֶו דְנּוא :זיֹוה םֶרעֶטאַפ ןייַז ןיִא םיִׁשָדֲח
 -וצ הֹעְרַּפ ןּופ רעֶטְכאָט איִד םֶהיֵא טאָה יֹוזַא ,ןעֶּפְראוָועֶג
 םעֶנעֶנייֵא רֶהיֵא ראַפ ןעֶניֹוצעֶנְפיֹוא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶּג
 ,םִיַרְצִמ ןּופ תֹומְכָח עֶלַא ןיִא טְנְרעֶלעֶג ראוַו הָׁשֹמ דְנּוא : ןְהּוז
 ןעוֶו דֶנ קְרעוֶו ןאָו כעֶמ - 3 ןעוֶו דנוא :קְרעוֶו ןיִא דנּוא טְראוָו ןיִא גיִטכעֶמ ראַוַו דְנּוא
 ץְראַה ןיִא םֶהיֵא זיִא ,ןעֶראָועֶג טְלַא רֶהאָי גיִצְריִפ זיִא רֶע
 איד רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעֶכּוזעֶּב לאָז רֶע זַא ןעֶמּוקעֶגְניירַא
 םעֶנייֵא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגייֵּב םֶהיֵא רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶדייֵל טְכעֶרְמּוא
 ,ןעֶטיִלעֶג טאָה םאָוָו םעֶד ראַפ ןעֶזעוֶועֶג םֵקֹונ ָּךיִז טאָה
 טְכאַדעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶנאָלְׁשְרעֶד יִרְצִמ םעֶד טאָה דְנּוא
 אייז טעוֶו טאָנ זַא ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶלעוֶו רעֶדיִרְּב עֶנייֵז זַא
 טיִנ םֶע ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,דְנאַה עֶנייֵז ּךְרּוד ףְליִה ןעֶּבעֶג
 -יוװ רֶע זיִא גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא דִנּוא :ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ
 ,טְגירְקעֶנ ְךיִז ןעֶּבאָה אייז ןעֶו ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא אייז ּוצ רעֶד
 ,ןעֶכאַמ םֹולָׁש ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטעֶּבעֶג אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא

 .רעֶדיִרְּב ְּךאָד טְנעֶז רֶהיֵא ,רעֶנעֶמ ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא
 ?טְכעֶרְמּוא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא רֶהיֵא טּוהְמ םּוראוָו
 טאָה ןּוהְמעֶג טְכעֶרְמּוא רָּבַח ןייַז טאָה סאוָו רעֶד רעֶּבָא
 ְךיִד טאָה רעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְּפיִטְׁשעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא
 ?םִנּוא רעֶּביִא רעֶטְכיִר ַא דִנּוא ןעֶטְׁשְריִפ םּוצ טְכֵאַמעֶג
 -ְבעֶנ טְסאָה אּוד איז יֹוזַא ,ןעֶנאָלְׁשְטיֹוט ְּךיִמ אּוד טְסְליוו
 -םֶנַא הָׁשֹמ זיִא יֹוזַא ;ןעֶנאָלְׁשעֶג טיֹוט יִרְצִמ  םעֶד ןעֶט
 ןיִא רעֶדְמעֶרְפ ַא ראו רֶע דִנּוא ,דעֶר עֶזיִד רעֶּביִא ןעֶּפאָל
 :ןְהיִז אייוֵוְצ ןעֶריֹוּבעֶנג טְראָד טאָה דְנּוא ,ןָיְדִמ דְנאַל םעֶד

 ַא ְךיִז טאָה יֹוזַא ,טְליִפְרעֶד ןעֶראַַו רֶהאָי גיִצְריִּפ ןעוֶו דְנּוא
 גְראַּב םעֶד ןּופ רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶזיוִועֶּב םֶהיֵא ּוצ ָּךָאְלַמ ַא
 :שּוּבְנְראָד םעֶד ןיִא רֶעייַפ ןּופ םאֵלְפ ַא ןיִא ןיֵניִס
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 ירעֶפ ְּךיִז רֶע טאָה טא סאָד טאָה הָׁשֹמ איו דְנּוא 1
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 -ּוצ זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ,גְנּונייֵׁשְרְע רעֶד רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוְו
 ּוצ ראַה םעֶד ןּופ לֹוק ַא זיִא ,ןעֶטְכאַרְטעֶּב ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג
 רעֶד ,תֹובָא עֶנייֵד ןּופ טאָג רעֶד ןיִּב ְּךיִא :ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא
 דְנּוא ,בֹקֲעַי ןּופ דְנּוא ,קָחֶצִי ןּופ דְנּוא ,םֶהָרְבַא ןּופ טאָג
 -ּוצְנֶא סֶע טאַהעֶנ אָרֹומ טאָה דְנּוא ,טְרעֶטיִצעֶג טאָה הָׁשֹמ
 םיֹוא אּוהְמ ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא :ןעֶהעֶז
 אּוד סאו ףיֹוא טֶרָא רעֶד ןיִראָו ,םיִפ עֶנייֵד ןּופ ְךיִׁש איִד

 סאָד ןעֶהעֶזעֶגְנָא ּבאָה ְךיִא :דְנּורְג רעֶגיִלייֵה זיִא טְסְהעֶטְׁש
 ּבאָה דְנּוא ,םִיַרְצִמ ןיִא זיִא םאָו ,קְלאָפ ןייֵמ ןּופ ןעֶדייֵל

 אייֵז ןעֶמּוקעֶג םּורַא ןיִּב ָךיִא דְנּוא ,ןעֶצְּפיִז רֶעייֵז טְרעֶהעֶג
 ןייק ןעֶקיִׁש ךיד לעוֶו ָּךיִא ,םּוק דְנּוצַא דְנּוא .ןעֶזעֶלּוצְסיֹוא
 דְנּוא ,טְנעֶקייֵלְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז סאוָו הָׁשֹמ ןעֶזיִד :םִיַרְצִמ
 דְנּוא טְשְריִפ םוצ טְכאַמעֶג ְּךיִד טאָה רעוֶו ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 דְנּוא ראַה ןייֵא ראַפ טְקיִׁשעֶג טאָב טאָה ןעֶזיִד ,רעֶטְכיִר
 -יוִועֶּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָה סאו ְּךֶאְלַמ םעֶד ְּךְרּוד ,רעֶזעֶלְרעֶד
 ,טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא אייֵז טאָה רעֶזיִד :שּוּבְנְראָד םעֶד ןיִא ןעֶז
 דְנאַל םיִא ןעֶבייֵצ דנּוא רעֶדְנּואוו ןּוהְּטעֶנ טאָה דְנּוא
 גיִצְריִפ רָּבְדִמ רעֶד ןיִא דְנּוא ,ףּוס םַי םייֵּב דְנּוא ,םִיַרָצִמ
 איִד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה סאָו הֶשֹמ רעֶד זיִא סאָד :רֶהאָי

 -פיֹוא ָּךייִא טעֶֶו ,טאָנ רֶעייֵא ,ראַה רעֶד ,לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 איו ְּךייֵלְג ,רעֶדיִרְּב עֶרייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ איִבָנ ַא ןעֶלעֶטְׁש
 ראַה רעֶד זיִא סאָד :ןעֶכְראָהעֶג רֶהיֵא טְלאָז םֶהיֵא ;ָּךיִמ
 ָךֶאְלַמ םעֶד טימ ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא הֶָלֶהְק רעֶד ןיִא ראַוַו סאוָו
 טיִמ דְנּוא ,יַנָס גְראַּב םעֶד ףיֹוא טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה סאוָו
 ןּופ ןעֶדעֶר איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד טאָה רֶע דְנּוא ,תֹובָא עֶרעֶזְנּוא
 תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ןעֶכְלעוֶו :ןעֶּבעֶג םִנּוא אייֵז לאָז רֶע ,ןעֶּבעֶל

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןעֶבְראָהעֶג טְלאָועֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 רֶעייֵז ןיִא טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶפְראָוְרעֶפ
 ,ןֹרַהַא ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :םִיַרְצִמ ןייק ץְראַה
 ןיִראָו .ןְהעֶנ סְנּוא ראָפ ןעֶלאָז םאָו רעֶטעֶג םֶנּוא ּוצ ְּךאַמ
 םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא םנּוא טאָה סאָו הָׁשֹמ רעֶזיִד
 :ןעֶהעֶׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא סאָו טיִנ ריִמ ןעֶסיוִו ,םִיַרְצִמ דְנאַל
 דְנּוא ,געֶמ עֶנעֶי ןיִא לֶנֵע ןייֵא טְבאַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
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 ךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טאָגְּפָא םּוצ ןֶּבְרֶק ַא טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה
 42 טאָה טאָג דְנּוא :דְנעֶה עֶרייֵז ןּופ קְרעוֶו איִד ןיִא טייֵרְּפעֶג
 ןעֶניִד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא אייֵז טאָה דְנּוא ,טְרְהעֶקעֶנְמּוא יִז
 טְהעֶטְׁש םֶע איוִו יֹוזַא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶראַׁשְרעֶה איִד
 ,לֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוה רֶהיֵא ,םיִאיִבְנ איִד ןּופ ְּךּוּב םיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 ןיִא תֹוחָנֶמ דְנּוא םיִחָבְז ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ ריִמ ּוצ רֶהיֵא טאָה !

 43 םאָד ןעֶמּונעֶגְפיֹוא טאָה רֶהיֵא :רֶהאָי גיִצְריִפ רָּבְדִמ רעֶד
 -ִמאַר טאָנ םעֶד ןּופ ןְרעֶטְׁש םעֶד דְנּוא ְּךֶלֹומ ןּופ טְלעֶצעֶנ
 טְלאָז רֶהיֵא טְכאַמעֶג טאָה רֶהיֵא סאו רעֶדְליִּב אִיַד ,ןאַּפ
 וצ ןעֶּבייֵרְטְרעֶפ ָּךייַא לעֶֶז ְּךיִא דְנּוא .ןעֶקיִּב אייֵז ּוצ ָּךייַא
 41 םאָד טאַהעֶנ ןעֶּבאָה תֹובָא עֶרעֶזְנּוא :לֶבָּב טייַז רעֶנעֶי
 ןעֶליֹופעֶּב טאָה רֶע איו יֹוזַא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא תּודעָה ןֶּכְׁשִמ
 ְךאָנ ןעֶכאַמ םִע לאָז רֶע זַא הָׁשֹמ ּוצ טעֶרעֶנ טאָה סאו
 45 עֶרעֶזְנּוא דְנּוא :ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע םאָו טְלאַטְׁשעֶג רעֶד
 טיִמ םִע ןעֶּבאָה ,ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טיִמ סֶע ןעֶּבאָה םאָו תֹובָא
 ,םִיֹוג איִד ןּופ טְפאַׁשְּבְרֶע רעֶד ןִיִַא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא ַעֵשֹוהְי

 ,תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ראַפ ןעֶּביִרְטעֶנְסיֹורַא טאָה טאָנ עֶבְלעוֶו
 46 ראָפ דאָנְנ ןעֶנּופעֶג טאָה םאָו :דִזָד ןּופ געֶט איִד ּוצ זיִּב
 בְנּוניֹואְז ַא ןעֶניִפעֶגב לאָז רֶע ןעֶמעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ,טאָנ
 47 *עֶג םֶהיֵא טאָה הֹמֹלְׁש דְנּוא :בֹקֲעַי ןופ טאָג םעֶד ראַפ
 48 ןיִא טיִנ טְניֹואְו רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד רעֶּבָא :זיֹוה ַא טֶעיֹוּב
 רעֶד איז יֹוזַא ,דְנעֶה טיִמ טְכאַמעֶנ ןעֶנעֶז םאוָו לעֶּפְמעֶט
 49 איִד דְנּוא ,לּוטְׁש ןייֵמ זיִא לעֶמיִה רעֶד :טְנאָזעֶג טאָה איִבָנ
 טְליוִו רֶהיֵא סאו זיֹוה סאָד זיִא ּואְח .קְנאַּבְסּופ עֶנייֵּמ דֶרֶע
 טֶרָא רעֶד ויִא ּואְו דְנּוא .ראַה רעֶד טְנאָז ?ןֶעיֹוּב ריִמ
 80 -עֶנ םעֶלַא םאָד דְנאַה עֶנייֵמ טיִנ טאָה ?הור עֶנייֵמ ןּופ
 81 ןיִא עֶנעֶטיִנְׁשעֶּבְמּוא דְנּוא עֶניִקעֶנְטְראַה רֶהיֵא ?טְכאַמ
 ַחּור םעֶד דיִמָּת טעֶהעֶטְׁשְרעֶדיוז רֶהיֵא ,ןעֶריֹוא דְנּוא ץְראַה
 52 ןעֶכְלעוֶו :רֶהיֵא ְָּךיֹוא יֹוזַא ,תֹובָא עֶרייַא אי יֹוזַא ,שָדֹוקַה
 דְנּוא ?טְנְלאָפְרעֶפ טיִנ תֹובָא עֶרייֵא ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ איִד ןּופ
 -עֶנ תֹואּובְנ ןעֶּבאָה סאוָו איִד טְכאַרְּבעֶנְמּוא ןעֶּבאָה אייֵז

 רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ּוצ ,קיִדַצ םעֶד ןּופ ןעֶמּוק םעֶד ףיֹוא טְגאָז
 :רעֶדְרעֶמ דְנּוא רעֶטעֶרְרעֶפ עֶניִיַז ןעֶראָועֶג דְנּוצַא טְנעֶז
 58 איד ְּךְרּוד הָרֹוּת איִד ןעֶזעוֶועֶנ לֶּבַקְמ טאָה רֶהיִֵא םאָו
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 טיִנ איִז טאָה רֶהיֵא דְנּוא .,םיִכָאְלַמ-ןּופ טְפאַשְרעֶלְטיִמְרעֶפ
 ;ןעֶטְלאַהעֶג

 ןיִא אייז םִע טאָה ,טְרעֶהעֶג םאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא 4
 טיִמ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶכאָטְׁשעֶג רעֶצְרעֶה עֶרייֵז

 םעֶד טיִמ טְליִפְרעֶד ראו רֶע דְנּוא :טְציִרְקעֶנ ןייֵצ איֵד 8
 רֵנּוא ,לעֶמיִה ןעֶנעֶק ןעֶהעֶזעֶגְפיֹורַא טאָה דְנּוא ,ׁשֶדֹוקַה ַחֹור
 ַעּוׁשַי רֶנּוא ,טאָנ ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 רֶע דְנּוא :טאָנ ןּופ דְנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ :יִדְנעֶהעֶטְׁש
 םעֶד דְנּוא ,ןעֶפָא לעֶמיִה םעֶד ְָּךיִא העְז ,ןּונ ,טְנאָזעֶג טאָה

 רעֶּבָא :טאָנ ןּופ דְנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד ּוצ ןְהעֶטְׁש םָדָא-ְןִּב 2

 ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז
 רעֶּביִא לאָמָא טיִמ ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶטְלאַהעֶגּוצ ןעֶריֹוא איִד

 טאַטְׁש רעֶד סיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶלאַפעֶג םֶהיֵא 8
 דְנּוא ;טְניִנייֵטְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶפְראָועֶנְסיֹורַא
 סיִפ איִד ראַפ טְנעֶלעֶג רעֶדייֵלְק עֶנייֵז ןעֶּבאָה תֹּודֲע איִד

 אייֵז תַעַׁשְּב :לּואָׂש ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו ,ןאַמ ןעֶגְנּוי ַא ןּופ 9
 רְנּוא ןעֶפורעֶגְסיֹוא רֶע טאָה טְגיִנייֵטְׁשעֶג םֹונאַפעֶטְס ןעֶּבאָה

 -ךעֶדיִנַא טאָה רֶע דְנּוא :טְּטייֵג ןייֵמ םעֶנ ַעּוׁשִי ראַה ,טְנאָזעֶג 0
 -עֶר ,ראַה ,לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְשעֶנ טאָה דְנּוא טֶעיִנְקעֶנ
 םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא .דֶניִז עֶזיִד טיִנ אייֵז ּוצ ןעֶכ

 'ׂ :ןעֶראועֶג ןעֶפאָלְׁשְטְנַא רֶע זיִא טְגאָזעֶג
 ח לעטיפאק

 דְנּוא .טיֹוט ןייַז וצ טְגיִליוִועֶגְנייֵא ְךיֹוא טאָה לּואָׁש דְנּוא
 ןעֶּנעֶק גְנּוגְלאָפְרעֶפ עֶסיֹורְג ַא טייֵצ רעֶנעֶו ןיִא ראוַו סֶע
 עֶלַא ןעֶראוַו אייֵז דְנּוא .םִיַלָׁשּורְי ןיִא ראוַו סאוָו הָלִהְק רעֶד
 ץּוח ,ןֹורְמׁש דְנּוא הָדּוהְי ןּופ רעֶדְנעֶל איִד ןיִא טייֵרְּפְׁשּוצ

 -עֶּב םֹונאַּפעֶטְס ןעֶּבאָה טייֵל עֶמּורְפ דְנּוא :לעֶטְסאָּפַא איִד 2
 :טְכאַמעֶנ םֶהיֵא רעֶּביִא דֵּפְסֶה ןעֶסיֹורְנ ַא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶּבּורְג

 -עֶנְמּורַא זיִא דְנּוא ,טְרעֶטְׁשוצ הָלֲהְק איִד טאָה לּואָׁש רעֶּבָא 8!
 דְנּוא רעֶנעֶמ טְּפעֶלְׁשעֶנ טאָה דְנּוא רעֶזייֵה איֵד ןיִא ןעֶנְנאַג

 םּורְד :טְצעֶזעֶגְנייֵא הָסיִפְּת רעֶד ןיִא אייֵז טאָה דְנֹוא רעֶּבייוֵו 4
 דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶנְמּורַא ןעֶנעֶז טייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶראוַו סאָוָו איִד

 ֵּפורַא זיִא םֹוּפיִליִפ דְנּוא :טְראוָו םאֶד טְגיִדעֶרְּפעֶנ ןעֶּבאָה 2
 אייז ּוצ טאָה דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש טאָטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג

 שמ שז

 יב
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 הָנְוַּכ טיִמ ןעֶּבאָה טייל איִד דְנּוא :ַחיִׁשָמ ןּופ טְגיִדעֶרְּפעֶג
 אייֵז לייוו ,טעֶרעֶנ טאָה סֹוּפיִליִפ סאו םעֶד ּוצ טְכְראָהעֶנּוצ
 טאָה רֶע םאזְז רעֶדְנּואוְו איִד ןעֶהעֶזעֶנ דְנּוא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה
 ,עֶליִפ ןּופ םיֹורַא ןעֶנעֶז תֹוחור עֶנייֵרְמּוא ןיִראָו :ןּוהְטעֶנ
 ימְכיִג עֶליִפ דְנּוא .לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה .דְנּוא
 םִע דְנּוא :ןעֶראוועֶג טְלייֵהעֶג ןעֶנעֶז עֶמּורְק דְנּוא עֶניִביִרְּב
 :טאַטְש רעֶנעֶו ןיֵא הָחְמִׂש עֶסיֹורְנ ַא רַאוַו

 -עוֶועֶג רֶעיִרְּפ זיִא ,ןֹועְמִׁש ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו ןאַמ ַא דְנּוא
 טְרעֶּביֹוצעֶּב טאָה דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןיִא רעֶרעֶּביֹוצ ַא ןעֶז
 ַא ראַפ ןעֶּבעֶגעֶגְסיֹוא ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש ןּופ קְלאַּפ םאָד
 ןּופ טְבְראָהעֶגּוצ עֶלַא אייֵז ןעֶּבאָה םעֶד ּוצ :ןאַמ ןעֶסיֹורְג
 הָרּובְנ איִד זיִא רֶע זַא טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,םיֹורְנ זיִּב ןייֵלְק
 ,טְרעֶהעֶנּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :עֶסיֹורְג איִד ,טאָנ ןּוֿפ
 :ףּושיּכ טיִמ טְרעֶּביֹוצעֶּב טייֵצ עֶנְנאַל ַא אייֵז טאָה רֶע לייוו
 טאָה רֶע ןעוֶו םֹוּפיִליִפ טְּבייֵלְנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו רעֶּבָא
 ןּופ ְּךייַרְניִנעֶק םעֶד ןּופ הָרּוׂשְּב עֶטּוג איִד טְניִדעֶרְפעֶג
 אייז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןּופ דְנּוא טאָנ
 ןֹועְמִׁש דְנּוא :רעֶּבייוֵו דְנּוא רעֶנעֶמ ,ןעֶראוָועֶג טְלֵבֹוטעֶג
 ,ןעֶראוָועֶנ טְלֵּבֹוטעֶנ זיִא דְנּוא ,טְּביֹולְנעֶג ְּךיֹוא טאָה טְסְּבְלעֶז
 רֶע ןעוֶו דְנּוא .םֹומיִֵליִּפ טיִמ ביִדְנעֶמְׁשעֶּב ראוַו רֶע דְנּוא
 םאָח רעֶדְנּואוְו דְנֹוא ןעֶכייֵצ עֶסיֹורְג איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 :םְרעֶדְנּואוְועֶג ְּךיִז רֶע טאָה ,ןעֶהעֶׁשעֶנ ןעֶראַוַו
 ןעֶּבאָה םִיַלָׁשּורְו ןיִא ןעֶראוַו סאו לעֶטְסאָּפַא איד ןעוֶו דְנּוא
 ,טאָנ ןּופ טְראָו סאָד ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה ןֹורְמֹׂש זַא טְרעֶהעֶנ

 דְנּוא :ןֶנָחֹוי דְנּוא םֹורְטעֶּפ טְקיִׁשעֶג אייֵז ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה
 אייֵז ראַפ אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶנְפּורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 :ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶמעֶּבעֶג
 ,אייֵז ןּופ םעֶנייֵק ףיֹוא ןעֶלאַפעֶנ טיִנ ְךאָנ ראוַו רֶע ןיִראָו)
 ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טְלָבֹוטעֶנ ןעֶראַַו אייֵז רּונ
 טְנעֶלעֶג אייֵז ףיֹוא דְנעֶה איִד אייֵז ןעֶּבאָה ְּךאָנְרעֶד : (ַעּוׁשִי

 דְנּוא :ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 -עֶנעֶג ראוַו ׁשָדֹּוקַה ַחֹּור רעֶד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה ןֹועְמִׁש איו

 אייז ףיֹוא דְנעֶה איִד ןעֶּבאָה לעֶטְסאָּטַא איִד ןעוֶו ןעֶּב
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 ָךיִא ןעֶמעֶֶד א זַא ,טְכאַמ עֶזיִד ְּךיֹוא ריִמ טְּביִג ,טְנאָזעֶג
 :שֶדֹוקַהַחּור םעֶד ןעֶטְלאַהְרעֶד רֶע לאָז ןעֶגעֶל רֶנעֶה איִד לעוֶו

 טיִמ דְלעֶנ ןייֵד זאָל ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹורְטעֶּפמ רעֶּבָא 0
 איִד זַא טְקְנעֶדעֶג טְסאָה אּוד לייוו ,ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ריִד

 טְסאָה אּוד :ןעֶרעֶו טְפיֹוקעֶג דְלעֶנ ראַפ ןעֶק טאָנ ןּופ ּבאָג 1
 ןַיד ןיִראָו ,ְּךאַז רעֶזיִד ןיִא לֶרֹוג ןייק דְנּוא לייֵט ןייק טיִנ

 הָבּוׁשְּת אּוהְט םּורְד :טאָנ ּוצ גיִטְכיִרְפיֹוא טיִנ זיִא ץְראַה 2
 טעוֶו רעֶמאָט ,טאָג ּוצ טעֶּב דְנּוא ,טייֵקְניִטְכעֶלְׁש רעֶזיִד ראַפ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנְרעֶפ ץְראַה ןייד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג רעֶד ריִד

 טיִנְרעֶטיִּב ןּופ לאַג רעֶד ןיִא טְסיִּב אּוד זַא העְז ָּךיִא ןיִראוָו 2
 טאָה ןֹועְמִׁש דְנּוא :טְכעֶרְמּוא ןּופ דְנאַּב םעֶד ןיִא דְנּוא 4

 ,ריִמ ראַפ ראַה םּוצ רֶהיֵא טעֶּב ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְשְנֶעעֶג
 סאָו ןעֶכאַז איד ןּופ םֶנייֵק ןעֶמּוק טיִנ ריִמ ףיֹוא לאָז סֶע זַא

 דְנּוא טְגייֵצעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טְגאָזעֶג טאָה רֶהיֵא 8
 ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה

 ןיִא טְגיִרעֶרְּפעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק טְרעֶקעֶנְמּוא
 ;ןֹורְמֹׂש ןּופ רעֶפְרעֶד עֶליִפ

 דְנּוא סֹוּפיִליִפ ּוצ טעֶרעֶג טאָה ראַה םעֶד ןּופ ְּךָאָלַמ ַא דְנּוא 6
 וצ ,טייַז םֹורָד ןעֶנעֶק העָנ דְנּוא ףיֹוא העָטִש ,טְנאָזעֶג

 סאוָז ,הָזַע ןייק םִיַלָׁשּורְו ןּופ ּפּורַא טְהעֶנ םאוְו געוֶו םעֶד
 זיִא דנּוא ןעֶנאַטְשעֶנְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא :טְסיִו ויִא 7

 -עֶטיִנְׁשְרעֶפ יִׁשּוּכ ַא ראוַו אָד ,העָז דְנּוא .ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 הָּכְלַמ איִד הָקאדְנאַק אייֵַּב רעֶניִטְלעוֶועֶג ַא ראוַו סאו ,רעֶנ
 ;תֹורְצֹוא עֶרְהיִא עֶלַא רעֶּביִא טְצעֶזעֶנ ראוַו רֶע ,ׁשּוּכ ןּופ

 רֶע דְנּוא :ןעֶטעֶּבּוצְנֶא םִיַלְׁשּורִי ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 8
 דְנּוא ןעֶנאוָז ןייַז ןיִא ןעֶסעֶזעֶג זיִא דֶנּוא ,טְרְהעֶקעֶגְקיִרּוצ זיִא

 טְגאָזעֶג טאָה טְסייֵג רעֶד דְנּוא :איִבָנַה הָיעַׁשְי טְנייֵלעֶג טאָה 9
 :ןעֶנאו ןעֶזיִד ּוצ ְּךיִד טְפעֶהעֶּב דְנּוא ,ּוצ העָנ ,סֹוּפיִליִפ ּוצ

 טְרעֶהעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶפאָלעֶגּוצ זיִא םֹוּפיִליִפ דְנּוא 0

 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ;איִבָנַה הָוֲעַׁשְו ןעֶנייֵל
 ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?טְסְנייֵל אּוד סאוָז אּוד טְסעֶטְׁשְרעֶפ 1

 -עֶּב ָּךיִמ טעוֶו רעֶצעֶמיִא ןעֶמּונעֶגְסיֹוא ;ָּךיִא ןעֶק יֹוזַא איוו
 לאָז רֶע זַא םֹוּפיִליִפ ןעֶטעֶּבעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶרְהעֶל

 ראו סאָד דְנּוא :ןעֶציִז םֶהיֵא טיִמ לאָז דְנּוא ןעֶנייֵטְׁשְפיֹוא 2



 ּו ט ח עטכישענלעטסאפא
 ראוָו רֶע ,טְנייֵלעֶג טאָה רֶע םאָו טְפיִרְׁש רעֶד ןיֵא טְרָא רעֶד
 םאֹל ַא איז יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶטְכעֶׁש םּוצ ףאָׁש ַא איו טְריִפעֶב
 טיִנ ליֹומ ןייַז רֶע טאָה יֹוזַא ,רעֶרעֶׁש ןייַז ראַפ םּוטְׁש זיִא
 טְכיֵרעֶג ןייַז ראו טייֵקְניִרְדיִנ עֶנייַז ןיִא :טְבאַמעֶגְּפיֹוא
 ןיִראָו ?רֹוד ןייַז ןעֶלעֶצְרעֶד ןעֶק רעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא
 רעֶד דְנּוא :ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא טְלעוֶו רעֶד ןּופ ראַוו ןעֶּבעֶל ןייַז
 טאָה דְנּוא םֹוּפיֵליִפ ּוצ טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה רעֶנעֶטיִנְׁשְרעֶפ
 ? איִבָנ רעֶד סאָד טעֶר ןעֶמעוֶו ןּופ ;ְּךיִד טעֶּב ָּךיִא ,טְנאָזעֶג
 טאָה םֹוּפיִליִפ דְנּוא ?ןְרעֶדְנַא ןייֵא ןּופ רעֶדָא ,ןייֵלַא ְךיִז ןּופ
 רעֶזיִד ןּופ ןעֶּביֹוהעֶנְנָא טאָה דְנּוא ליֹומ ןייַז טְכאַמעֶגְפיֹוא
 איו דְנּוא :ַעּוׁשִי טְגיִדעֶרְּפעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,טְפיֵרְׁש
 ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶראַפעֶנ ןעֶנעֶז אייז
 ,העָז ,טְנאָזעֶג טאָה רעֶנעֶטיִנְׁשְרעֶפ רעֶד דְנּוא .רעֶסאוַו ַא ּוצ
 ?ןעֶרעֶֶו ּוצ טְלֵבֹוטעֶנ ָּךיִמ טְרעֶדְניִה סאָו ,רעֶסאַוַו זיִא אָד
 ןייַד טיִמ טְסְּביֹולְג אּוד ןעוֶו ,טְגאָזעֶג טאָה םֹוּפיִליִפ דְנּוא
 דנּוא טְרעֶּפְטְנֶעעֶג טאָה רֶע דֶנּוא ,אּוד טְסְנעֶמ ,ץֶראַה ןעֶצְנאַג
 ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא ּביֹולְנ ָךיִא ,טְגאָזעֶג
 ,ןעֶּבייֵלְּב ןְהעֶּטְׁש ןעֶגאוָו םעֶד ןעֶמייֵהעֶג טאָה רֶע דְנּוא :טאָג
 רעֶסאַו םעֶד ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְסּורַא עֶדייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶנעֶטיִנְׁשְרעֶפ רעֶד דְנּוא םֹוּפיִליִּפ ,ןייֵרַא
 ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טְלֵבֹוטעֶנ םֶהיֵא
 -עֶגְקעוֶוַא ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵג רעֶד טאָה יֹוזַא ,רעֶסאַו םעֶד
 טיִנ םֶהיֵא טאָה רעֶנעֶטיִנְׁשְרעֶּפ רעֶד דְנּוא ,םֹוּפיִליִפ ןעֶמּונ
 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא געוֶו ןייַז זיִא רֶע דְנּוא .ןעֶהעֶזעֶג רֶהעֶמ
 ןיִא ןעֶנּופעֶג ראו םֹוּפיִליִפ דְנּוא :טייֵרְפעֶנ ְּךיִז טאָה דְנּוא
 טְגיִדעֶרְּפעֶג טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא זיִא רֶע דְנּוא .דֹודְׁשַא
 :ןירְסִק ןייק ןעֶמּוקעֶג ויִא רֶע זיִּב טעֶטְׁש עֶלַא ןיִא

 ט לעטיפאק
 הָחיִצְר .דְנּוא ןעֶקעֶרְׁש טְמעֶהְטָאעֶנ ְּךאָנ טאָה לּואָׁש דְנּוא
 םּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶנעֶק
 ןייק ףיִרְּב טְגְנאַלְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ טאָה דְנּוא :לֹודָנ ןֵהֹּכ
 ןעֶניִפעֶג עֶביֵלְטֶע טעוֶו רֶע ןעוֶו זַא ,ןעֶלּוׁש איִד ּוצ קֶׂשָמַד

 רעֶדָא רעֶנעֶמ ןייַז געֶמ םִע ,געוֶו ןעֶזיִד ְּךאָנ ןעֶהעֶג אָ
 ;םִיַלָׁשּורי ןייק ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז רֶע לאָז יֹוזא ,רעֶּבייוִו
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 ּוצ טְנְהאָנ ןעֶמּוקעֶנ זיִא דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶּג זיִא רֶע איו דְנּוא 3

 םֶהָיֵא םּורַא לעֶמיִה ןופ טְכיִל ַא גְניִלְצּולְּפ טאָה יֹוזַא ,קֶׁשָמַד
 םאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג דֶרֶע רעד ּוצ זיִא רֶע דְנּוא .:טְנייֵׁשעֶג 4

 ,לּואָׁש ,לּואְׁש ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה סא לוק ַא טְרעֶהעֶג
 רעוֶז ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ְּךיִמ אּוד טְסְגְלאַפְרעֶפ םוראוו 8

 ןיִּב ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ?ראַה .אּוד טְסיִּב
 ריִד ראפ רעוֶוְׁש זִיִא סִע .טְסְנְלאָפְרעֶפ אּוד ןעֶכְלעוֶו ַעּוׁשִי

 -יִצעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ליִכאַטְׁש .איִד .ןעֶנעֶק ןעֶסיֹוטְׁש ּוצ 6
 ,ראָה ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶקאָרְׁשְרעֶד .ראוַו .דְנּוא טְרעֶט
 טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ?ןּוהְט לאָז ְּךיִא זַא אזד טְסֶלִווו םאו
 טאָטְׁש איד ןיִא העָנ דְנּוא ףיֹוא העָטְש ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ

 טְסּומ אּוד סאוו ןעֶרעוֶו טְגאָזעֶג רִיָד טעוֶו םִע דְנּוא .,ןייֵרַא
 ןעֶנְנאַגעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו טייל איִד דְנּוא; :ןּוהְט 7

 לֹוק :םאָד ןעֶּבַאָה דְנּוא ,טְמּוטְׁשְרעֶפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז

 דְנּוא :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םעֶנייֵק ןעֶּבאָה אייז רעֶּבָא ,טְרעֶהעֶג 8
 רֶע ןעוֶו .דִנּוֲא .דֵרֶע רעֶד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא לֹּזאָש
 ןעֶהעֶזעֶג טיִנְראָג רֶע טאָה ,טְכאַמעֶגְפיֹוא .ןעֶגְיֹוא איד טאָה
 ַדְנֹוא דְנאַה רעֶד איִיַּב םֶריִפעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא

 אייֵרְד האַו רֶע דָנּוא :קֶׁשֶמַד ןייק טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה 9
 טיִנ א ןעֶמעֶנעֶג טיִנ טאָה .דְנּוא .גיִדְנעֶהעֶז ּטִיַנ געֶמ
 ;ןעֶקְנּורְמעֶג

 טאָה :םאָוְו .קֶׂשְמַד .ןיִא דיִמְלַּת רעֶסיוִועֶג ַא ראו םִע ןּונ 0
 ןיִא טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ,הָיְנִנֲח ןעֶסִייֵהעֶג

 ןיִּב אָד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא .הָיְנַנֲח .גְנּונייֵׁשְרְע .עֶנייֵא
 העָמִש ,טְגאָזעֶג םֶהֵיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא :ראַה ;ָךיִא 1

 םאֵנ עֶכייַלְג איִד טְסייֵה סאָוְו סאָנ רעֶד ּוצ העֶנ דֶנּוא ,ףיֹוא
 טְסייֵה סאו ןאַמ ַא ףיֹוא הָדּוהְי ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא געֶרְפ דְנּוא

 טאָה רֶע דְנּוא :טעֶטעֶּב רֶע ,העְז ןעֶד .שיִׁשְרַּמ ןּופ לּואְש 2
 הָיְנַנֲח טְסייֵה סאו ןאַמ ַא זַא גְנּונייֵׁשְרְע עֶנייֵא ןיִא ןעֶהעֶזעֶג
 םֶהָיֵא ףִיֹוא דְנאַה איד טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא

 טאָה הָיְנַנֲח דְנּוא :ןעֶרעוֶו גיִדְנעֶהעֶז לאָז רֶע זַא ,טְנעֶלעֶב 8
 ןעֶּנעוֶו טייֵל ליפ ןּופ טְרעֶהעֶג ּבאָה ְךיִא ,ראַה ,טְרעֶפְטְנֶעעֶב

 עֶנייַד זצ ןּוִהְטעֶנ טאָה רֶע םעֶטְכעֶלְׁש ליִפ איו ,ןאַמ ןעֶזיד
 איד ןּופ טְּכאָמ רֶע טאָה אָד דִנּוא :םִיַלְׁשּורְו ןיִא עֶניִלייַה 4
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 :ןעֶמאָנ ןייד ןָא ןעֶפּור םאוָו עֶלַא ןעֶדְניִּב ּוצ םיִנֵהֹּכ עֶּטְׁשְרֶע
 15 ןיִראָו ?ןיִהַא העָב ,טְנאָזעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה ראַה רעֶד רעֶּבָא
 לאָז רֶע זַא ,ריִמ ּוצ יִלַּכ עֶטְלעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןייַא זיִא רֶע
 איֵד דְנּוא ,םיִבָלְמ דְנּוא ,םִיֹוג איד ראַפ ןעֶמאָנ ןיימ ןעֶבאָרְט

 16 עֶליִפ איז ןעֶזייוֵו םֶהיֵא לעֶז ךיִא ןִיַראָו :לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק
 17 הָיְנַנֲה דְנּוא :ןעֶנעוֶו םְנעֶמאָנ ןיימ ןּופ ןעֶדייַל זּומ רֶע ןעֶכאַז
 זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְניירַא זיִא דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא
 ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא טְגעֶלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא דְנֶעָה איֵד טאָה-דְנּוא
 -עֶּב ריִד ּוצ ְּךיִז טאָה סאָו ,ַעּוׁשִי ראַה רעֶד ,לּואָׁש רעֶדּורְּב

 ְךיִמ טאָה ,ןעֶמּוקעֶג טְסיִּב אּוד סאָָו געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶזיוז
 טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶרעֶוֶו גיִדְנעֶהעֶז טְסְלאָז אּוד זַא טְקיִׁשעֶג
 18 ןעֶנעֶז םִע דְנּוא :שֵדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד
 רֶע דְנּוא ,ןעֶּפּוש איו ןעֶלאַפעֶגְפּורַא ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןּופ ְּךייֵלְג
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רְנּוא ,ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶהעֶז דְלאַּב זיִא
 19 ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע דִנּוא :ןעֶראועֶג טְלֵבֹוטעֶנ ּזיִא דְנּוא
 עֶכיֵלְמֶע ראַוַו לּואָׁש דְנּוא  .טְקְראַטְׁשעֶג ראוַו דְנּוא .,זיִיַּפְׁש

 :קֶׂשֶמַד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאִוָו םיִדיִמְלִּת איִד טִיַמ נעֶמ
 20 רֶע זַא ,ןעֶלּוש איד ןיִא ַעּוׁשֵי טְגיִדעֶרְּפעֶנ ָּךייֵלְנ טאָה רֶע דְנּוא
 21 -עָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא דְנּוא :טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא

 זיִא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,םְרעֶדְנּואוְוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבַאָה טְרעֶה
 איִד םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְרעֶטְשְראַפ טאָה םאוָו .רעֶד טיִנ סאָד

 -טְסעֶד ןּופ זיִא דְנּוא ,ןעֶמאָנ ןעֶזיִד ןעֶפּורעֶגְנָא ןעֶּבַאָה םאִ
 ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶגְנעֶרְּב אייֵז לאָז רֶע זַא ןעֶמּוקעֶב רעֶהַא ןעֶנעוֶו
 2 רֶהעֵמ ְּךאָנ ְּךיִז טאַה לּואָׁש רעֶּבָא ? םִיָנֲהֹּכ עֶטְשְרֶע איד ּוצ

 ןעֶּבאָה םאוָו ןעֶדּוי איד טְלעֶמיִטְרעֶפ טאָה דְנּוא ,טְקְראַּטְׁשעֶנ
 זיִא םאֶד זַא ןעֶזיוִועֶּב טאָה .דְנּוא ,קֶׂשֶמַד  ןיִא טְניֹואוְועֶנ

 :ַחיִׁשָמ רעֶד
 23 איד ןעֶּבאָה ,ןעֶנְנאַגעֶגייִּבְראַפ ןעֶנעֶז בעֶמ עֶליִּפ ןעוֶו דְנּוא
 :ןעֶנעֶגְרַה םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז ןעֶטְלאַהעֶג ַהָצֵע עֶנייֵא ןעֶדּוי
 21 ,לּואָש ּוצ ןעֶראָועֶג טְנאָזעֶגְנָא ראַוַו הָצֵע עֶרייֵז רעֶּבָא
 זַא טְכאַנ דְנּוא גאָט ןעֶריֹוט איִד טְכאוַועֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 23 ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד רעֶּבָא :ןעֶנעֶנְרַה םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז
 -ַּפורַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְּכאַנ רעֶד אייֵּב ןעֶמּונעֶנ .םֶהיֵא
 26 זיִא לּואָׁש דנּוא :ּבְראָק ַא ןיִא רֶעיֹומ רעֶד ןּופ טְזאָלעֶג
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 ןעֶטְפעֶהעֶּב טְלאועֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעֶג
 םֶהיֵא ראָפ עֶלַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּכֶא .םיִדיִמְלַּת איִד ּוצ
 ַא זיִא רֶע זַא טְּביֹולְנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶטְכְראַפעֶג
 טאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה אָּבַנ-רַּב רעֶּבָא  :דיִמְלַּת
 -ךעֶד אייֵז טאָה דְנּוא ,לעֶטְסאָּפַא איִד ּוצ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא
 זַא דְנּוא ,געֶו םיִא ראַה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע איוו טְלעֶצ

 קֶׂשְמַד ןיִא טאָה רֶע איו דְנּוא ,טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע
 רֶע רֶנּוא :ַעּושִי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא טְניִדעֶרְּפעֶנ גיִחְמּומ
 דְנּוא ,םִיַלְׁשּורי ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹוא דְנּוא ןייֵא אייֵז טיִמ זיִא

 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאנ םעֶד ןיִא טְגיִדעֶרְפעֶג ְּךיִלְשְנעֶּפֶע טאָה
 עֶׁשיִכיִרְנ איִד טיִמ טעֶהְנַעַטעֶג דְנּוא טעֶרעֶג טאָה רֶע דְנּוא

 ןעֶלאָז אייֵז ןעֶמּונעֶגְרעֶטְנּוא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶדּוי
 ראָועֶג סאָד ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד איז :ןעֶטייֵט םֶהיֵא ;

 ,ןירְסִק ןייק טְכאַרְּבעֶנְפּורַא םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶראוָועֶג
 טאָה יֹוזַא :שיִׁשְרִּת ןייֵק טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא

 ליִלָג ןיִא דְנּוא הָדּוהְו ץְנאַג ןיִא טאַהעֶג ןעֶדיִרְפ הָלֵהְק איִד
 טאָה דְנּוא ,טֶעיֹוּבעֶגְפיֹוא ְּךיִז טאָה דְנּוא ןֹורְמׂש ןיִא דְנּוא
 רעֶד ןיִא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְכְרּופ רעֶד ןיִא טְלעֶדְנאוַועֶג
 -ךעֶפ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןּופ (טְסייֵרְט) הָמָחְנ
 ָךרּוד ןעֶגְנאַנעֶג זיִא םֹורְמעֶּפ ןעוֶו ראַוַו סֶע דְנּוא :טְרְהעֶמ
 איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְפּורַא ְּךיֹוא רֶע ויִא יֹוזַא ,רעֶטְרֶע עֶלַא
 טאָה רֶע דְנּוא :דּול ןיִא טְניֹואוְועֶנ ןעֶּבאָה סאו עֶניִלייֵה
 סאָָז ;םִיָנַא ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו ןאַמ ַא ןעֶנּופעֶג ןעֶטְראָד
 רֶהאָי טֶכַא ןעֶנעֶלעֶג ןיֹוׁש זיִא דְנּוא ,רעֶניִביִרְּבְטְכיִג ַא ראוַו
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םֹורְמעֶּפ דְנּוא :טעֶּב םעֶד ףיֹוא
 ְךאַמ דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש ,ְךיִד טְלייֵה ַחיִׁשָמ רעֶד ַעּוׁשָי !םִינַא
 :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רְלאַּב רֶע זיִא יֹוזַא ,טעֶּב ןייֵד טְכעֶרּוצ
 ןֹורְׁש ןיִא דְנּוא דּול ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה סאוָו עֶלַא דְנּוא
 טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :ראָה םּוצ
 ,אָתיִבָט ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו הָדיִמְלַּת עֶנייֵא ראו ֹופָי ןיִא דְנּוא
 לּופ ראו איִז דְנּוא ,(סאַקְראָד טְשְטעֶמְלאָדְרעֶפ זיִא סאָו)
 דְנּוא :ןעֶּבעֶגעֶג תֹובָדְנ ליִפ טאָה איִז דְנּזא ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ טיִמ

 ןעֶּבְראָטְשעֶג זיִא דְנּוא ןעֶועוֶועֶג קְנאַרק איִז זיִא געֶט עֶנעי ןיִא



 יט עטכישענלעטסאפא
 רעֶד ןיִא איִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶׁשאוַועֶג איִז ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא
 ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא דּול לייוַװ דְנּוא :טְנעֶלעֶנ ּבּוטְׁשְרעֶּביֹוא
 זיִא םֹורְמעֶּפ זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םיִדיִמְלַּת איִד דִנּוא ,ֹופָי
 דְנּוא ,רעֶנעֶמ אייווְצ טְקיִשעֶג םֶהיֵא ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה ,טְראָד
 אייז ּוצ ןעֶמיֹוז טיִנ ְּךיִז לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 טיִמ זיִא דָנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םֹורְטעֶּפ דְנּוא :ןעֶמּוק ּוצ
 אייז ןעֶּבאָה ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא .ןעֶנְנאַגעֶג אייֵז
 עֶלַא דְנּוא ּבּוטְשְרעֶּביֹוא רעֶד ןיִא טְרְהיִפעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא
 ,טְנייוַועֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶג רֶהיֵא אייֵּב ןעֶנעֶז תֹונָמְלַא

 סאו רעֶדייֵלְק איִד דְנּוא קעֶר איִד ןעֶזיוִועֶג ןעֶּבאָה דְנּוא
 רעֶּבָא :אייֵז אייֵּב ראו איִז ןעוֶו טְכאַמעֶג טאָה םאַקְראָד
 טֶעיִנְקעֶג טאָה דִנּוא ,טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא עֶלַא טאָה םֹורְמעֶּפ
 דְנּוא ,תַמ םּוצ טְרְהעֶקעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶג דְנּוא
 ןעֶניֹוא איִד טאָה איִז דְנּוא !ףיֹוא העָטְׁש ,אָתיִבָט ,טְנאָזעֶנ
 טאָה איִז דָנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג םֹורְמעֶּפ טאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶגְפיֹוא
 ןעֶּבעֶגעֶג דְנאַה איִד רֶהיֵא טאָה רֶע דָנּוא :טְצעֶזעֶנְפיֹוא ְּךיִז
 איד ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,טְלעֶמְׁשעֶגְפיֹוא איִז טאָה דְנּוא
 -ךעֶדיִנֲא אייֵז ראַפ איִז טאָה דְנּוא תֹונְמִלַא איִד דְנּוא עֶניִלייַה
 ןעֶראָועֶג טְנאַקעֶּב זיִא סאָד דְנּוא :גיִדעֶּבעֶל טְלעֶטְׁשעֶב
 : ראַה םעֶד ןיִא טְּביֹולְגעֶנ ןעֶּבאָה עֶליִפ דְנּוא .ֹופָי ץְנאַנ ןיִא

 ַא אייֵּב ֹופָי ןיִא טייֵצ עֶנְנאַל ַא טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דָנּוא
 :רעֶּבְראַה ַא ןֹועְמִׁש ןעֶסיוִועֶג

 י לעטיפאק

 םֹויַליִנְרָק ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו ןאַמ ַא ראו ןירְסִק ןיִא דְנּוא
 -יִא איִד ןעֶפּורעֶג ראו סאוָו ליַח םעֶד ןּופ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןייַא
 גיִטְכְראַפְסְטאָג דְנּוא םּורְפ ראו רעֶזיִד :הָנֲחַמ עֶׁשיִנעֶיְלאַט
 ןעֶּבעֶנעֶג תֹובָדְנ ליִפ טאָה דְנּוא ,דְניִזעֶנְזיֹוה ןעֶצְנאַנ ןייֵז טיִמ
 3 דְנּוא :םאָג ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג דיִמָּת טאָה דְנּוא ,טייֵל איִד ּוצ

 רעֶד םּוא גְנּונייֵׁשְרֶע עֶנייֵא ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ׁשּוריֵפְּב טאָה
 םֶהיֵא ּוצ זיִא טאָנ ןּופ ְּךָאְלַמ ַא זַא ,גאָט ןּופ הָעֶׁש רעֶטְנייַנ

 רֶע דְנּוא !םֹויִליִנְרָק ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג

 דְנּוא ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דְנּוא ?ראַה ,סֶע זיִא םאָו ,טְנאָזעֶג טאָה

 ןעֶגְנאָגעֶגְפיֹוא זיִא תֹובָדְנ עֶנייֵד דְנּוא תֹוליִפְּת עֶנייֵד ,טְגאָזעֶג
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 יעמכישעגלעטסאּפא 0
 טייֵל קיִש דְנּוצַא דנּוא :טאָו ראָפ סיִנְטְכעֶדעֶג ַא ראַפ 2
 רֶע :םֹורְטעֶּפ טְסייֵה סאָו ,ןֹועְמִׁש ףּור דְנּוא  ,ֹופָי ןייק 6

 טאָה םאו ,ְרעֶּבְראַנ םעֶד ןֹועְמִׁש םעֶנייֵא אייֵּב ןייֵא טְהעֶטְׁש
 ;ןּוהְט טְסְלַאָז אּוד סאָזו ןעֶנאָז ריִד טעוֶו רֶע ,םִי םייֵּב זיֹוה ַא
 זיִא םֹויַליִנְרק ּוצ טעֶרעֶג טאָה סאוָו ְּךָאְלַמ רעֶד ןעוֶו דְנּוא 7

 עֶנייֵז ןּופ אייוֵוְצ ןעֶפּורעֶג רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 ןעֶראַו סאוָו איִד ןּופ רעֶנְלעֶז ןעֶמּורְפ ַא דְנּוא ,טְכעֶנְק

 דְנּוא ,טְלְהעֶצְרעֶד םעֶלַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :םֶהיֵא טיִמ 8
 :ֹופָי ןייק טְקיִׁשעֶג אייֵז טאָה

 םעֶד ףיֹוא ןעֶראַַו אייֵז ןעוֶו ,גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא 9
 זיִא טאָטְׁש רעֶד ּוצ טְנְראָנ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא -,געדֶו
 םּוא ,ןעֶטעֶּב ּוצ ְּךאַד םעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶג ףיֹורַא סֹורְטעֶּפ

 ,ןעֶראוָועֶג גיִרְנְנּוד רֶהעֶז זיִא רֶע דְנּוא :הָעִׁש רעֶטְסְקעֶז רעֶד 0
 ןעֶּבאָה אייֵז לייוװ דְנּוא ;ןעֶסֶע םעֶּפִע טְלאוָועֶג טאָה דְנּוא

 רֶע דְנּוא :ןעֶראוָועֶג טְקיִצְטְנֶע רֶע זיִא יֹוזַא ,טייֵרְנעֶגְנָא םִע 1
 םֶהָיֵא ּוצ זיִא סֶע דְנּוא ,ןעֶפָא לעֶמיִה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג טאָה |

 -עֶנּוצ ,ְּךעֶלייֵל םיֹורְג ַא איז איֹוזַא יֵלָּכ ַא ןעֶמּוקעֶגְסּורַא
 רֵּמּורַא דְרֶע רעֶד ּוצ דנּוא ,ןעֶקֶע רֶעיִּפ איִד אייַּב ןעֶדְנּוּב-

 עֶניִסיִּפ-ריִפ ַאייֵלְרעֶלַא ןעֶניִרְד ןעֶראַו םִע דְנּוא :טְזאָלעֶג 2
 דְנּוא ,טְרעוֶועֶג דְנּוא ,תֹויַח עֶדְליוִו דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ תֹויַח

 ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ויִא לֹוק ַא דְנּוא :לעֶמיִה ןּופ לעֶנעֶפ 8
 םֹורְטעֶּפ דְנּוא :םִע דְנּוַא טְכעֶׁש ,םֹורְטעֶּפ ףיֹוא העטׁש 4

 לאָמְנייֵק ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,ראַה ,יֹוזַא םיִנ ,טְנאָועֶג טאָה
 ראו םֶע דְנּוא :םעֶנייֵרְמּוא רעֶדָא םעֶנייֵמעֶג ןעֶסעֶנעֶג טיֵנ 2

 סאו סאָד ,םֶהיֵא ּוצ לֹוק ַא לאָמ עֶטייוֵוְצ סאָד רעֶדיוו
 סאָד דְנּוא :ןייֵמעֶנ טיִנ אּוד ְּךאַמ ,טְגיִנייֵרעֶג טאָה טאָב 6

 רעֶדיִז ראו יֵלָּכ סאָד דְנּוא .לאָמ אייֵרְד ןעֶהעֶׁשעֶג ראו
 טאָה םֹורְטעֶּפ ןעֶו דְנּוא :ןייֵרַא לעֶמיִהןיִא ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא 7

 רֶע םאֹוִו טייֵדעֶּב גְנּונייֵׁשְרְע איִד סאו טְכאַרְטעֶג' ְּךיִז ןיִא
 ןעֶראַו סאוָו טייל איִד .ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 ןֹועְמִׁש ןּופ זיֹוה םּוצ טְנעֶרְפעֶנְנָא םֹויִליִנְרַק ןּופ טְקיִׁשעֶג

 ןעֶּבאָה איייִז דְנּוא :ריִט רעֶד אייֵּב ןעֶנַאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא 8
 ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו סאו ,ןֹועְמְׂש ּביֹוא טְנעֶרְפעֶג דְנּוא ןעֶפּורעֶג

 ְךיִז טאָה םֹורְטעֶּפ ןעוֶו דְנּוא : ןייֵא טְראָד טְהעֶמְׁש ,םֹורְטעֶּפמ 9



 יעמכישענלעטסאפא
 טְסייֵג רעֶד טאָה יֹוזַא ,גְנּונייֵׁשְרְע אֵיִד ןעֶּנעוֶו טְּכאַדעֶּב
 :ָךיִד ןעֶכּוז םאִוְו רעֶנעֶמ אייֵרְד ןעֶנעֶז אָד ,טְבאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ
 ,אייז טיִמ העָנ דְנּוא ּפורַא םּוק דְנּוא ,ףיֹוִא העְטְׁש םּורָד
 דְנּוא :טְקִיִׁשעֶג אייז ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ,טִיַנ לעֶפייוֵוְצ דְנּוא
 ןעֶראַו סאָו טייל איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא זיִא םֹורְטעֶּפ
 ְךיִא ,טְנֶאָזעֶג טאָה דְנּוא ,םֹויִליִנְרַק ןּופ טְקיִׁשעֶג םֶהָיֵא ּוצ
 דעֶג רֶהיֵא טְנעֶז םאְו ןעֶנעוֶו ;טֶכּוז רֶָהיַא ןעֶמעֶוְו רעֶד ןיִּב
 -טְּפיֹוה רעֶד ,םֹויַליִנְרק ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דֶנֹּוַא ? ןעֶמּוק

 דְנּוא ,רעֶניִטְכְרּופְסעֶטאָנ ַא דְנּוא ,ןאַמ רעֶטְכעֶרעֶנ ַא ,ןאַמ
 ראו ,קְלאַפ ןעֶׁשיִדּוי .ןעֶצְנאַג םייַּב םֵׁש ןעֶטּוג ַא טאָה םאָָו
 לאָז רֶע זַא ְּךָאָלַמ ןעֶניִלייֵה ַא ְּךְרּוד טאָנ ןּופ טְנעֶראָועֶג
 ןעֶרעֶה לאָז דְנּוא ,ןייַרַא זַיֹוה ןַיז ןִיִא -ןעֶקיִׁש רִיַד ְּךאָנ
 טאָה דְנּוא ןעֶפּורעֶגְנייַרַא אייֵז רֶע טאָה .יֹוזַא :דוָיַר עֶנייד

 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא ,ןעֶזיִועֶּב טְפאַׁשְדְנייַרְפ טְסאַג אייֵז
 עֶכִיַלְמֶע דְנּוא ;ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא אְייִז טִיִמ םֹורְמעֶּפ זיִא בֵאָט
 איז טיִמ .ןעֶנעֶז ֹופָי ןּופ ןעֶראַוו .סאָ ;רעֶדיִרְּב .איִד ןּופ
 דעֶבְנייֵרַא אייז ןעֶנעֶז נאָט .ןְרעֶדְנַא .םעֶד-.דְנּוא :ןְעָגְנאַגעֶג
 ,םָראַועֶג אייז ףיוא טאָה םֹויִליִנְרַק דְנּוא -..ןיִרְּפק ןייק ןעֶמּוק
 :דְנייַרְפ .דְנּוא םיִּבֹורְק עֶנייֵז ןעֶפּוּרֶעֶנ .ןעֶמאַזּוצ--טאָה .דְנּוא
 םֹויַליִנְרַק םֶהיֵא זיִא יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶגְניִיַרַא זִיִאסֹורְמעֶּפ אי דְנּוא
 ןעֶלאַפעֶנ סיִפ אֵיָד ּוצ םֶהיֵא זיִא דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶקטְנַא
 -פיֹוא םֶהיֵא טאָה םֹורְטעֶפ רעֶּבָא :טְקיִּבעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא
 ןִיַּב טְסְּבְלעֶז ְּךיִא ,ףיוא העָמְׁש ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶנ
 טעֶרעֶנ םֶהֵיִא טִיִמ טאָה רֶע איז דְנּוא :שְנעֶמ ַא ראָנ ְּךיֹוא
 םאָו .עֶליִפ ןעֶנּופעֶב טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא זיִא דְנּוא
 ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶמּוקעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז
 וצ .ָּךיִז ןאַמ ןעְֶשיִדּוי ַא ּוצ רּוסֶא זיִא םִֶע זַא טְסייוֵז רֶהיֵא

 טאָה טאָנ רעֶּבָא ,ןעֶדְמעֶרְפ ַא ּוצ ןעֶמּוק רעֶדָא ןעֶמְפעֶהעֶּב
 ןייַמעֶג ןעֶפּור טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק לאָז ְּךיִא זַא ןעֶזיוִועֶנ ריִמ
 ןיִּב דְנּוא .,ןעֶטיִמְרעֶפ טיִנ ָּךיִא ּבאָה םּוראָד :ןייֵרְמּוא רעֶדָא
 געֶרְפ דְנּוצַא ;טְקִיִשעֶג ריִמ ְּךאָנ טאָה רֶהיֵא ןעזֶו ןעֶמּוקעֶג
 םֹויַליִנְרַק דְנּוא :טקיִׁשעֶג רִיְמ ָּךאָנ טאָה רֶהיֵא סאָה ּוצ ְָּךיִא
 רעֶזיִד ּוצ זיִּב געֶט ריִפ ןּופ ןיֹוׁש זיִא םִע ,טְנאָזעֶג טאָה
 רעֶד ןיִא ּבאָה ְּךיִא ןעֶו דְנּוא ,טְסאַפ ְּךיִא סאָד הָעָׁש
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 ראָפ ןאַמ ַא זיִא יֹוזַא ,זיֹוה ןייֵמ ןיִא ןעֶטעֶּבעֶג הָעָׁש רעֶטְנייֵנ

 ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוַא :דייַלְק גיִדְנעֶנייִׁש ַא ןיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג ריִמ 1

 עֶנייֵד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶנ טְרעֶהְרעֶד זיִא טעֶּבעֶג ןייֵד ,םֹויִליִנְרָק
 םּורְד :טאָנ ראָפ ןעֶקְנעֶדְנָא םּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז תֹובָדְנ 2

 ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו סאָו ןֹועְמִׁש ףּור דְנּוא ,ֹופָי ןייק קיש

 םעֶד ןֹועְמִש ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןייַא טְהעֶטְש רֶע ,םֹורְטעֶּפ
 ריִד ּוצ רֶע טעֶו ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו) ,םַי םייַּב רעֶּבְראַה

 אּוד דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ דְלאַּב ָּךיִא ּבאָה יֹוזַא :(ןעֶדעֶר 8
 דְנּוצַא דְנּוא ;ןעֶמּוקעֶג טְסיִּב אּוד סאו ןּוהְמעֶנ טְכעֶר טְסאָה
 זיִא סאָו םעֶלַא ןעֶרעֶה ּוצ םאָנ ראָפ אָד עֶלַא ריִמ ןעֶנעֶז
 :טאָנ ןּופ ןעֶליֹופעֶּב ריִד

 ,טְנאָזעֶג דְנּוא ליֹומ ןייַז טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה םֹורְמעֶּפ דְנזוא 4
 אֵׂשֹונ ןייק טיִנ זיִא טאָנ זַא טייֵהְרְהאוָו רעֶד ןיִא העְז ָךיִא

 ְךיִז טְכְראָפ סאָו רעֶד קְלאָפ ןעֶכיִלְטיִא ןיִא טְרֶעייֵנ :םיִנָּפ 8
 -ָנָא םֶהיֵא אייֵּב זיִא ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ טּוהְמ דְנּוא םֶהיֵא ראַפ

 טאָה טאָנ סאו טְראָו סאָד ליֹואוְו טְסייוֵו רֶהיֵא :ןעֶמּונעֶג 6
 ןעֶזעוֶועֶג רַׂשַבְמ טאָה רֶע ןעוֶו ,לֵאָרְׂשִי יֵנְּב איִד ּוצ טְקיִׁשעֶב

 טְראוָו סאָד :(םעֶלַא ןּופ ראַה זיִא רֶעג ,ַחיִׂשָמַה ַעּוׁשִי ּךְרּוד 7
 ְךאָנ ,ליֵלָג ןיִא ןעֶּביֹוהעֶגְנָאְךיִז טאָה דְנּוא ,הָדּוהְי ןיִא ראו סאוָו

 טאָה םאָנ איִװ :טְניִדעֶרְּפעֶג טאָה ןֶנֶחֹוי סאָו הָליִבְט רעֶד 8
 טיִמ דְנּוא ׁשֶרֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ יִרְצֶנַה ַעּושִי טְּבְלאַזעֶנ
 -עֶנ םעֶטּוג טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא זיִא רֶע דְנּוא ,טְכאַמ
 רעֶּביִא טאָה ןֶמֶׂש רעֶד סאו עֶלַא טְלייֵהעֶג טאָה דְנּוא ,ןּוהֶמ

 ריִמ דְנּוא :םֶהיֵא טיִמ ראו טאָנ ןיִראָו ,טְגיִטְלעוֶועֶג אייֵז 9
 ןיִא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאו ןעֶכאַז עֶלַא ףיֹוא תּודֵע ןעֶנעֶז

 -אָה אייז ןעֶכְלעוֶו ,םִיַלָשּורְי ןיִא דְנּוא ,דְנאַל ןעֶׁשיִדּוי םעֶד
 א ףיֹוא ןעֶגְנאָהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְכאַרְּבַעְגְנּוא ןעֶּב

 ,גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד טְקעוֶועֶגְפיֹוא טאָג טאָה ןעֶזיִד :ץְלאָה 0
 םּוצ טיִנ :ןעֶרעֶו טְקעֶלְּפטְנַא טְזאָלעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא 1

 ןּופ רֶעיִרְפ ןעֶראוַו סאו תּודֵע ּוצ טְרֶעייֵנ ,קְלאַפ ןעֶצְנאַה
 םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה ריִמ סאו ,םִנּוא ּוצ טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָג
 איד ןּופ זיִא רֶע איד םעֶדְכאָנ ןעֶקְנּורְטעֶג דְנּוא ןעֶמעֶנעֶב

 וצ ןעֶליֹופעֶּב םֶנּוא טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא עֶטיֹומ 2
 זיִא ְּףאָד זַא ןעֶנייֵצעֶּב וצ דְנּוא ,קְלאָפ םעֶד ּוצ ןעֶניִדעֶרְּפ
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 איד ןּופ רעֶטְכיִר םּוצ טְלעֶטְׁשעֶּב טאָנ ןּופ ראו ֿםאֶו רעֶד
 43 עֶלַא ןעֶנאָז םֶהיֵא ףיֹוא :עֶטיֹוט איִד דְנּוא עֶניִדעֶּבעֶל
 טעוֶו ,םֶהיֵא ןָא טְּביֹולְג םאֶו רעֶכיִלְטיִא זַא :תּודַע םיִאיִבְנ

 :ןעֶדְניִז ןּופ גְנּוּבעֶגְרעֶפ ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶמאָנ ןייֵז ָּךְרּוד
 44 זיִא ,רעֶטְרעוֶו עֶזיִד טעֶרעֶנ ְּךאָנ טאָה םֹורְמעֶּפ ןעזֶו דְנּוא
 סאָד ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד
 45 גְנּודייַנְׁשעֶּב רעֶד ןּופ עֶניִּביֹולְג איִד דְנּוא :טְרעֶהעֶג טְראוָו

 -ָנּואוָוְרעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה םֹורְטעֶּפ טיִמ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז סאָו
 ףיֹוא ראַוַו ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןּופ הָנּתַמ איִד לייוו ,טְרעֶד
 46 טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו :ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא ָּךיֹוא םִיֹוג איִד
 .47 םֹורְטעֶּפ טאָה ןאַד :ןעֶכייֵהְרעֶד טאָנ דְנּוא ,תֹונֹוׁשְל ןעֶדעֶר

 זַא ,רעֶסאוַו סאָד ןעֶטיִּבְרעֶפ רעֶצעֶמייֵא ןעֶק ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג
 ןעֶמּוקאַּב ןעֶּבאָה םאוָו ,ןעֶרעוֶו טְלֵבֹוטעֶנ טיִנ ןעֶלאָז עֶזיִד
 48 -עָּב טאָה רֶע דְנּוא ?ריִמ איוז טּוג יֹוזַא ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד
 ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו טְלֵבֹוטעֶנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶליֹופ
 רֶע ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא אייז ןעֶּבאָה ָּךאָנְרעֶד ;ראַה םעֶד ןּופ
 ;ןעֶּבייֵלְּב אייֵז אייֵַּב געֶמ עֶכיֵלְטֶע לאָז

 אי לעטיפאק
 1 ןיִא ןעֶראוַו םאָו רעֶדיִרְּב איִד דְנּוא לעֶטְסאָּטַא איִד דנּוא
 ןעֶמּונעֶגְנָא ְּךיֹוא ןעֶּבאָה םִיּונ איִד זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה הָדּוהְי
 9 -עֶנְפיֹורַא זיִא םֹורְמעֶּפ ןעוֶו דְנּוא :טאָנ ןּופ טְראָו םאָד

 עֶנעֶטיִנְׁשעֶּב איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶנְנאַג
 3 טֶסיִּב אּוד טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה דנּוא :טְניִרְקעֶג םֶהיֵא טיִמ
 טְסאָה דֵנּוא ,םיִלֵרֵע ןעֶנעֶז םאוָו טייֵל איִד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְנייַרַא
 4 דְנּוא ןעֶּביֹוהעֶגְנֶא םֹורְמעֶּפ טאָה יֹוזַא :ןעֶסעֶנעֶב אייֵז טיִמ
 8 -עֶנ ןיִּב ָּךיִא :טְגאָזעֶג דְנּוא רֶדֵסְּכ טְלְהעֶצְרעֶד אייֵז טאָה
 דְנּוא ;ןעֶטעֶּבעֶג ּבאָה דְנּוא ֹופָי טאָטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶו

 ,בָנּוקיִצְטְנַא עֶנייַא ןיִא גְנּונייֵׁשְרֶע עֶנייֵא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ְּךעֶליֵל סיֹורְנ ַא איו ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא זיִא םעֶפעֶנ ַא זַא
 ריִמ ּוצ זיִא דְנּוא ,ןעֶקֶע ריִפ אייָּב לעֶמיִה ןּופ טְזאָלעֶגְּפּורַא
 6 ּבאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ףיֹורְד ּבאָה ְָּךיִא ןעוֶו דְנּוא :ןעֶמּוקעֶב
 תֹויַח עֶניִסיִפ-ריִפ ןעֶהעֶזעֶג ְָּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,טְכאַרְטעֶּב םִע
 איד דְנּוא ,םֶרעֶועֶג דְנּוא ,תֹויַח עֶדְליוִו דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּופ
 7 סאָז לֹוק ַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :לעֶמיִה ןּופ לעֶנעֶפ
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 רִנּוא טְכעֶׁש ,ףיֹוא העֶטְׁש ,םֹורְטעֶּפ ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה

 -ךאָנ ְןיִראָו ,ראַה ,ֹוזַא טיִנ טְנאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא !םִע 8
 ןייֵמ ןיִא לאָמְנייֵק זיִא ןייֵרְמּוא דְנּוא ןייֵמעֶג זיִא סאו טיִנ

 םאֶד ריִמ טאָה לֹוק סאָד רעֶּבָא :ןעֶמּוקעֶנְנייַרַא ליֹומ 9
 -עֶנ טאָה טאָג סאוָו ,לעֶמיִה ןּופ טְרעֶּפְטְנֶעעֶג לאָמ עֶטייוֵוְצ

 ןעֶהעֶׁשעֶנ ראוו םאָד דְנּוא :ןייֵמעֶנ טיִנ אּוד ְּךאַמ ,טְגיִנייֵר 0
 ןעֶגיֹוצעֶגְפיֹורַא רעֶדיו ןעֶראוַו עֶלַא דְנּוא ;לאָמ אייֵרְד

 איירד ןעֶנעֶז ףיֹורְד דְלאַּב ,העָז דְנּוא :ןייֵרַא לעֶמיִה ןיִא 1
 -אוװ סאוָו ,ראוו ְּךיִא ּואוְו זיֹוה םעֶד אייֵּב ןעֶנאַטְׁשעֶג טייל

 ,טְגאָזעֶג ריִמ טאָה טְסייֵג רעֶד דְנּוא :טְקיִׁשעֶג ריִמ ּוצ ןעֶר 9
 דְנּוא ;ןעֶלְפייוִוְצ טיִנ לאָז דְנּוא ןְהעֶנ אייֵז טיִמ לאָז ְּךיִא זַא
 דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג ריִמ טיִמ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב םִקעֶז עֶזיִד

 רע דְנּוא :ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא זיֹוה םיִנאַמ םעֶד ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ 8

 ְךָאְלַמ ַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע איז טְלְהעֶצְרעֶד םְנּוא טאָה
 ֹופָי ןייק רעֶנעֶמ קיש ,ןעֶגאָז דֶנּוא זיֹוה ןייַז ןיִא ןעֶהעֶטְש

 טעוֶו רֶע :םֹורְטעֶּפ ןעֶפּורעֶנ טְרעוֶו סאוָו ןֹועְמִׁש ףּור דנּזא 4
 ןייד דְנּוא אּוד עֶכְלעוֶו ְּךְרּוד ,רעֶטְרעוֶו ןעֶדעֶר ריִד ּוצ

 ְךיִא איו דְנּוא :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג ןעֶלעוֶו דְניִזעֶנְזיֹוה ץְנאַג 8
 ףיֹוא ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד זיִא ,ןעֶדעֶר ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ּבאָה

 ּבאָה יֹוזַא :ּבייַהְנָא םיִא םִנּוא ףיֹוא איז יֹוזַא ,ןעֶלאַפעֶנ אייֵז 6
 טאָה רֶע איוִו ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םעֶד ןָא טְקְנעֶדעֶג ְּךיִא
 רֶהוֲא רעֶּבָא ,רעֶסאַו טיִמ טְלֵבֹוטעֶנ טאָה ןָנחֹוי ,טְנאָזעֶג

 ןעוֶו םּורְד :שֶדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו טְלֵבּוטעֶנ טעוֶו 7
 סאוָו סִנּוא טיִמ ןעֶּבעֶנעֶג הָנָחַמ עֶכייֵלְנ ַא אייֵז טאָה טאָג

 ןיִּב רעוֶו ,ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןָא טְּביֹולְגעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּבאָה אייֵז איז :ןעֶרעוֶוְראַפ טאָג ןעֶנעֶק לאָז ְּךיִא זַא ְּךיִא 8

 טאָנ דְנֹּוא ;ןעֶגיוִוְׁשעֶנ ליִטְׁש אייֵז ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג סאָד
 ְךיֹוא םִיֹוב איִד ּוצ טאָנ טאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶג דְנּוא ,טְּביֹולעֶנ
 :ןעֶּבעֶל םּוצ הָבּוׁשִּת ןעֶּבעֶנעֶּג

 גְנּונְלאַפְרעֶפ רעֶד ְּךְרּוד טייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶראוַו סא איד דְנּוא 9
 ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ןעֶנעֶז ,םּונאַפעֶטְס ןעֶגעֶק ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,אָיְכֹויִטְנַא דְנּוא סֹורְּפַק דְנּוא אָיִקּוניִּפ ןייק זיִּב
 ןעֶדּוי איִד ּוצ רעֶסיֹוא ,ןעֶכאָרְּפְׁשעֶג םעֶנייֵק ּוצ טְראוָו סאָד

 םֹורְּפַק ןּופ רֶעֶנעֶמ ןעֶראַו אייֵז ןּופ עֶכיִלְּטֶע דְנּוא : ןייֵלַא 0
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 דְנּוא ,אָיְכֹויְטְנַא ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאִָו ,יִניֵרּוק רָנּוא

 -עֶג ןעֶּבֲאָה דְנּוא ,טיִיַל עֶׁשיִכיִרְג איִד טיִמ טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה
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 21 ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד דְנּוא :ַעּוׁשִי ראַה םעֶד טְגיִדעֶרְּפ

 ,טְּביֹולְגעֶג ןעֶּבאָה לאָצ עֶסיֹורְג ַא דֶנּוא ,אייֵז טיִמ ראו
 טְביִרעֶּב רעֶד ןעוֶו :ראַה םּוצ טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִזיְועֶּבאָה דְנּוא
 הָלִהְק רעֶד ןּופ ןעֶריֹוא איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא אייֵז ןעֶנעוֶו
 לאָז רֶע אָּבַנ-רַּב טְקיִשעֶנְסיֹוא אייז ןעֶּבאָה ,םִיַלָׁשֹּורְי ןיִא
 דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :אָיְכֹויְטִנַא ןייק זיִּב ןְהעֶב
 ;טייֵרְפעֶנ ְּךיִז רֶע טאָה ,טאָנ ןּופ דאָנְג איִד ןעֶהעֶזעֶג טאָה
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶזעוֶועֶג ריִהְזַמ עֶלַא אייֵז טאָה רֶע רֵנּוא
 ןיִראָו :ץֶראַה ןעֶטְסעֶפ ַא טיִמ .ראַה םעֶד אייֵּב- ןעֶּבייֵלְּב
 ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ לופ ךְנּוא ,ןאַמ רעֶטּוג ַא ראו רֶע
 ּוצ ןעֶמּוקעֶנּוצ ןעֶנעֶז טייֵל ליִפ דְנּוא ,ןעֶּביֹולְג טיִמ רֶנּוא
 ,שיִׁשִרַּת ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְקעֶזַא זיִא אָּבִנ-רַּב דְנּוא :ראַה םעֶד

 -עֶנ םֶהיֵא טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא :ןעֶכּוזְפיֹוא לּואָׁש לאָז רֶע

 אייֵז דְנּוא ,אָיְכֹויִמְנַא ןייֵק טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה ,ןעֶנּופ
 ,הָלֲהְק רעֶד טיִמ טְלעֶמאַזְרעֶפ .רֶהאָי ץְנאַג ַא ְּךיִז ןעֶּבאָה
 -או םיִדיִמְלַּת איִד דְנּוא ,טייֵל עֶליִפ טְרְהעֶלעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןיִא דְנּוא :אָיְכֹויְטִנַא ןיֵא ןעֶטְסיִרְק ןעֶפּורעֶג טְשְרֶע ּוצ ןעֶר
 ןייק םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא םיִאיִּבְנ ןעֶנעֶז געֶט עֶזיִד
 ,םֹוּבְנַא ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאוָו אייֵז ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא :אָיְכֹויִטְנַא
 זַא טֶסייֵג םעֶד ְּךְרּוד ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא
 יֹוזַא ,טְלעֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא רעֶנְנּוה םיֹורְנ ןייַז טעוֶו םִע
 :םֹויַדֹולְק רעֶזייֵק םעֶד ןּופ טייֵצ רעֶד : ןיִא ראוַו :םֶע איוו
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶמּונעֶגְראָפ םיִדָיִמְלַּת .איִד ְּךיִז ןעֶּבאָה יֹוזַא
 איֵד ּוצ ףֶליֵה ַא ןעֶנעֶמְרעֶפ ןייַז ְּךאָנ רעֶכיִלְטיִא ןעֶקיִׁש
 אייז דָנּוא :הָדּוהְי ןיִא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה םאָװ  רעֶדיִרְּב
 איד ּוצ טְקיִׁשעֶג םֶע ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןּוהְטעֶג יֹוזַא ְּךיֹוא ןעֶּבאָה
 :לּואָׁש דְנּוא אָּבַנ-רַּב ָּךְרּוד םיִנֹקְז

 בי לעטיפאק
 ףיֹוא טְגעֶלעֶג דְנעֶה איִד ְּךֶלֶמַה םֹודְרֹוה טאָה טייֵצ עֶנעֶי ןיִא
 דְנּוא :ןּוהְט ּוצ םעֶטְכעֶלְׁש אייֵז הָלִהְק רעֶד ןּופ עֶכיֵלְטֶע
 םעֶד טיִמ ,ןָנָחֹוי ןּופ רעֶדּורְּב םעֶד בקעַי טעֶנְרַהעֶנ טאָה רֶע
 איד זיִא סאָד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :דְרעוֶוְׁש
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 ;ןעֶמּונעֶג ךיֹוא םֹורְמעֶּפ רֶע טאָה יֹזַא ןעֶלעֶפעֶג ןעֶדּוי

 ןעוֶו דְנּוא :תֹוצַמַה גַח ןּופ געֶט איִד ןעֶועוֶועֶג זיִא םִע רְנּוא 4
 -ֶנייֵא םיִנְגְנעֶפעֶג ןיִא םֶהיֵא רֶע טאָה ,ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע
 ןעֶריִציִפָא רֶעיִפּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טְצעֶזעֶג
 רֶע טְּכאַדעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶמיִה םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז ,גְנּולייֵטְּבא
 יֹוזַא :ןעֶלעֶטְׁשְראָפ קְלאָפ םעֶד ראָפ חַסֶּפ ָּךאָנ םֶהיֵא לאָז
 איד דְנּוא .םיִנְגְנעֶּפעֶג םיִא ןעֶטְלאַהעֶג םֹורְטעֶּפ םּורְד ראו

 דְנּוא :םֶהיֵא ראַפ טאָנ .ּוצ ןעֶטעֶּבעֶג טְסְנְרֶע טאָה הָלֵהְק 6
 םֹורְטעֶּפ טאָה ,ןעֶרְהיִפְסיֹורַא טְלאָועֶג םֶהיֵא טאָה םֹודְרֹוה ןעוֶו

 -לעֶז אייוֵוְצ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶפאָלְׁשעֶג טְכאַנ רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא
 ןעֶּבאָה רעֶטְכעוֶו דְנּוא :ןעֶטעֶק אייוַוְצ טיִמ ןעֶדְנּוּבעֶנ ,רעֶנ

 ְךָאְלַמ ַא ,העָז דְנּוא :ריִט רעֶד אייּב םיִנְגְנעֶפעֶג םאָד טיִהעֶג 7
 טאָה טְּכיֵל ַא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא ראַה םעֶד ןּופ

 ןָא ןעֶנאָלְׁשעֶג סֹורְטעֶּמ טאָה רֶע דְנּוא ;רעֶמיִצ םיִא טְנייֵׁשעֶג
 ,טְנאָזעֶג דְנּוא ,טקעוֶועֶנְפיֹוא םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,טייֵז רעֶד
 עֶנייֵז ןּופ ןעֶנעֶז ןעֶטעֶק איִד דְנּוא .ףיֹוא דְניוְׁשעֶנ העֶמְׁש

 -עֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ְּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא :ןעֶלאַפעֶנְפּורַא דְנעֶה 8
 דְנּוא ;ְּךיִׁש עֶנייֵד ןָא דְניִּב דְנּוא ,םּורַא ְּךיִד לעֶטְראַג ,טְגאָז
 ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רֶע דֶנּוא ;ןּוהְטעֶנ יֹוזַא טאָה רֶע

 זיִא יֹוזַא :ָּךאָנ ריִמ גְלאָפ דְנּוא ,לעֶטְנאַמ ןייַד ןָא אּוהְמ 9
 דְנּוא ;טְגְלאָפעֶגְכאָנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא רֶע
 ןעֶהעֶׁשעֶג ן'תָמָא ןיִא זיִא סאָד זַא טְסּואוְועֶנ טיִנ טאָה רֶע

 טאָה רֶע זַא טְנייֵמעֶג טאָה רֶע טְרֶעייֵג ְךָאְלַמ םעֶד ץְרּוד
 -ייֵּבְראַפ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :גְנּונייֵׁשְרְע עֶנייֵא ןעֶהעֶזעֶג 0

 ןעֶנעֶז ;ךאַוַו עֶטייוֵוְצ איִד דְנּוא עֶטְׁשְרֶע איִד ןעֶנְנאַגעֶג
 טְרְהיִפ םאָו רֶעיֹוט םעֶנְרעֶזיִא םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג אייז
 ּוצ טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ןּופ ְּךיִז טאָה סאו ,ןייֵרַא טאָטְׁש איִד ןיִא
 רְנּוא ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;טְכאַמעֶגְפיֹוא אייֵז
 רעֶד דְנּוא ;ןעֶנְנאַגעֶג אייֵּבְראַפ םאֵנ עֶנייֵא ָךְרּוד ןעֶנעֶז

 זיִא םֹורְמעֶּפ איז דְנּוא :קעוֶוַא םֶהיֵא ןּופ דְלאַּב זיִא ְּךָאְלַמ 1
 תֶמָאָּב ָּךיִא םייוַו דְנּוצַא ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה ןעֶמּוקעֶנ ָּךיִז ּוצ
 -עֶג ְּךיִמטאָה דְנּוא .ְּךֶאְלַמ ןייַז טְקיִשעֶג טאָה ראַה רעֶד זַא
 -ךֶע עֶצְנאַנ איד ןּופ דְנּוא םֹורְרֹוה ןּופ דְנעֶה איִד ןּופ טעֶטעֶר

 ְךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :קְלאָפ ןעֶׁשיִדּוי םעֶד ןּופ גְנּוטְראַו 2
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 רעֶטּומ איִד םָיְרִמ ןּופ זיֹוה םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג רֶע זיִא טְכאַדעֶּב
 ןעֶראַו עֶליִפּואוְו ,םּוקְרַמ ןעֶפּורעֶג ראוַו רעֶכְלעוֶו .ןָנֲחֹוי ןּופ
 13 ןעוֶו דְנּוא :ןעֶמעֶּבעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶמאַזּוצ
 זיִא ,רֶעיֹוט םעֶד ןּופ ריִהְט רעֶד ןיִא טְּפאַלְקעֶגְנָאטאָה םֹורְטעֶּפ
 :הָדֹור ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאוָו ,ןעֶכְראָה ּוצ ןעֶמּוקעֶנ לעֶדעֶמ ַא
 14 יֹוזַא ,םֹורְמעֶפ ןּופ לֹוק סאָד טְנעֶקְרעֶד טאָה איִז איוִװ דְנּוא
 דְנּוא ,טְכאַמעֶנְפיֹוא טיִנ רֶעיֹוט סאָד רייֵרְפ ראַפ איִז טאָה
 םֹורְמעֶּפ זַא טְלְהעֶצְרעֶד טאָה דְנּוא ןעֶפאָלעֶגְנייַרַא זיִא
 1 דעָג רֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :רֶעיֹוט םעֶד אייֵּב טְהעֶטְׁש
 ןעֶנאַטְׁשעֶּב ףיֹורְד זיִא איִז רעֶּבָא ,עֶנּוׁשְמ טְסיִּב אּוד ,טְגאָז
 ןייַז זיִא םִע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,יֹוזַא זיִא םִע זַא
 16 דְנּוא ;טְּפאַלְקעֶגְנָא רעֶטייוֵו טאָה סֹורְמעֶּפ רעֶּבָא :ָךָאְלַמ
 ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא טְּכאַמעֶגְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו
 17 אייֵז ּוצ טאָה רֶע רעֶּבָא :ןעֶראועֶג טְניֹוטְׁשְרֶע אייֵז ןעֶנעֶז
 ןעֶגייוֵוְׁש ליִטִש ןעֶלאָז אייֵז דְנאַה רעֶד טיִמ ןעֶקְניוִועֶג
 םֶהיֵא טאָה ראַה רעֶד איו טְלְהעֶצְרעֶד אייֵז טאָה דְנּוא
 -עֶנ טאָה רֶע דֵנּוא ;סיִנְנְנעֶּפעֶג םעֶד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא
 ;רעֶדיִרְּב איִד ּוצ דְנּוא בֹקֲעַי ּוצ םסאָד טְלְהעֶצְרעֶד ,טְנאָז
 ןְרעֶדְנַא ןייַא ּוצ זיִא דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא
 18 ,ןעֶראָועֶג גאָט זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנְנאַנעֶּגְקעוֶוַא טְרָא
 רעֶנְלעֶז איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג קעֶרְׁשעֶנ סיֹורְג ַא זיִא
 19 םֹודְרּוה ןעוֶו דְנּוא :ןעֶראָועֶג םֹורְּמעֶּפ ןּופ זיִא םאָוָו רעֶּביִא
 ֹוזַא ,ןעֶנּופעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא טְכּוזעֶג םֶהיֵא טאָה
 -עֶנ אייז טאָה דְנּוא ,רעֶטְכעוֶו איִד טְרעֶהְראַפ רֶע טאָה
 -םּורַא זיִא רֶע דְנּוא ;ןעֶגְנעֶרְּבּוצְמּוא ןעֶרְהיִפְסיֹורַא ןעֶסייֵה

 ןעֶטְראָד טאָה דִנּוא ןירְסיֵק ןייק הָדּוהְי ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג
 :טְניֹואוְועֶב
 90 ןּופ טייַל איִד רעֶּביִא םַעַּב ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םֹודְרֹוה דְנּוא
 םֶהיֵא ּוצ טְניִנייֵאְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דֶנּוא ;ןֹודיִצ דְנּוא רֹוצ
 -אֵק רעֶד ,םֹוטְסאַלְּב טעֶרעֶגְרעֶּביִא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 םּוא ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,גיִנעֶק םעֶד ןּופ רעֶניִד רעֶמ
 םעֶד ןּופ טְרְהעֶנְרעֶד ְּךיִז טאָה דְנאַל רֶעייֵז ןיִראָו ;ןעֶדיִרְפ
 21 םֹודְרֹוה ראו גאָט ןעֶטְצעֶזעֶג ַא ףיֹוא דְנּוא :דְנאַל סֶגיִנעֶק
 ןעֶסעֶזעֶג זיִא דְנּוא ,רעדיילק עֶכיִלְגיִנעֶק ןיִא טעֶדייֵלְקעֶג

90 
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 עֶדעֶר ַא אייֵז ּוצ טאָה דִנּוא ,לּוטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד ףיֹוא

 סאָד ,ןעֶפּורעֶגְסיֹוא טאָה קְלאָפ סאָד דְנּוא :ןעֶטְלאַהעֶג 2
 ֹזַא :שְנעֶמ ַא ןּופ טיִנ דְנּוא טאָנ ַא ןּופ לֹוק סאָד זיִא 3

 לייוװ ,ןעֶנאָלְׁשעֶג ראַה םעד ןּופ ָּךָאְלַמ ַא דְלאַּב םֶהיֵא טאָה
 זיִא רֶע דְנּוא ,טאָב ּוצ דֹובְּב םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג טיִנ טאָה רֶע
 -עֶג ויִא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶסעֶרְפעֶג םעֶרעוֶו איד ןּוּפ

 :ןעֶּבְראָטְש
 ְךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶסְקאוַועֶג זיִא טאָנ ןּופ טְראוָו םאָד רעֶּבָא 4
 -עֶנְמּוא ְּךיִז ןעֶּבאָה לּואָׁש דְנּוא אָּבַנ-רַּב דְנּוא :טְרְהעֶמעֶנ 8

 רֶעייֵז טְליִפְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו ,םִיַלָׁשּורְי .ןּופ טְרְהעֶק
 ראַו רעֶּכְלעוֶו ןָנָחֹוי ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טיִמ ןעֶּבאָה דְנּוא טְסְניִד
 :םּוקְראַמ ןעֶפּורעֶג

 בי לעטיפאק
 םיִאיִבְנ עֶכיִלְטֶע אָיְכֹוְטְַא ןּופ ןעֶראו הָלֵהְק רעֶד ןיִא דְנּוא 1

 ןעֶפּורעֶג ראוַו סאו ןֹועְמִׁש דְנּוא אֶּבַנ-רַּב ,רעֶרְהעֶל דִנּוא

 טאָה ,טְסאַפעֶג דְנּוא ראַה םעֶד טְניִדעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז תַעַׁשְּב
 דְנּוא אָּבַנ-רַּב ּפָא ריִמ טְרעֶדְנּוז ,טְגאָזעֶג ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד
 :ןעֶפּורעֶּב אייֵז ּבאָה ְּךיִא ןעֶבְלעוֶו ּוצ קְרעוֶו םעֶד ּוצ לּואָׁש

 איד ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶג דְנּוא טְסאַפעֶג אייז ןעֶּבאָה ןאַד 8
 :טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְגעֶלעֶג אייֵז ףיֹוא דְנעֶה

 שֶדּוקַה ַחּור םעֶד אייֵּב טְקיִׁשעֶגְסיֹוא ןעֶראוַו אייֵז איז דְנּוא 4

 טְראָד ןּופ דִנּוא ,אָיַקּולְס ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶנעֶד
 אייֵז ןעוֶו דְנּוא :םֹורְפִק ןייֵק טְפיִׁשעֶג ָּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה 8

 טְראָו םאָד טְגיִדעֶרְּפעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה ,םיִמָלְס ןיִא ןעֶראַוו
 ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןעֶרּוי איִד ןּופ ןעֶלּוׁש איִד ןיִא טאָג ןּופ

 -עֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :רעֶניִד רֶעייֵז ראַפ ןֶנָחֹוי טאַהעֶנ ְּךיֹוא 6
 אייז ןעֶּבאָה ,םֹופָּפ זיִּב ןעֶגְנאַגעֶגְבְרּוד לעֶזְניִא עֶצְנאַג איִד ןעֶנ
 סאו ,איִּבָנ רעֶשְלאַפ דְנּוא רעֶכאַמ ףּוׁשֹּכ ַא ,יִדּוהְי ַא ןעֶנּופעֶב

 םֹויָנְרַס טיִמ ראו רֶע דְנּוא :ַעּוׁשִיירַּב ןעֶסייֵהעֶג טאָה ?7
 -ְךאַפ ַא ראו סאָו ,דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶטְריִטּוּפעֶד םעֶד םֹולֹוּפ
 ,לּואָׁש דְנּוא אָּבַנ-רַּב ןעֶּפּורעֶג טאָה רעֶזיִד ,ןאַמ רעֶניִדְנעֶטְש

 :טאָנ ןּופ טְראָו סאָד ןעֶרעֶה ּוצ טְרְהעֶנאַּב טאָה דִנּוא



 '8 ןייַז זיִא סאָד ןיִראָָו) סאַמילוא רעֶכאַמ ףּוׁשַּכ רעֶד רעֶּבָא

 טאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶריוו אייֵז טאָה ,(טְׁשְטייֵטְראַפ ןעֶמאָנ

 -ְרעֶפְלעֶטְׁש ןעֶּכיִלְרעֶזיַק טְׁשְריִפְריִפ םעֶד טְּכּוועֶג
 ,לּואָׁש רעֶּבָא :ןעֶדְנעוֶוּוצִּפָא ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ (רעֶטעֶרְט
 םעֶד טיִמ לּופ ראַװ ,םֹולֹוּפ ןעֶפּורעֶג ָּךיֹוא ראוַו סאוָו
 דנּוא :ןעֶהעֶזעֶנְנָא ףְראַׁש םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור
 רעֶלַא טיִמ לופ טְסיִּב םאֶו ,אוד ַָא טְנאָזעֶג טאָה
 אוד ,ןָמָׂש םעֶד ןּופ ןְהּוז אּוד ,טייֵהְׁשְלאַפ רעֶלַא דְנּוא טְּסיֵל
 -עֶהְפיֹוא טיִנ אּוד טְסְליוִו ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶלַא ןּופ דְנייַפ
 ?ראַה םעֶד ןּופ ןעֶנעוֶו עֶטְכעֶר איִד ןעֶרְהעֶקְראַפ ּוצ ןעֶר
 דְנּוא ,ריִד רעֶּביִא ראַה םעֶד ןּופ דְנאַה איִד זיִא ןּונ דְנּוא
 ראַפ ןּוז איִד ןעֶהעֶז טיִנ טְסעוֶו דְנּוא ןייַז דְניֵלְּב טְסעוֶו אּוד
 -עֶנ ַא ןעֶלאַפעֶג םֶהיֵא ףיֹוא דְלאַּב זיִא םִע דְנּוא ;טייֵצ ַא
 ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא זיִא רֶע דְנּוא .,םיִנְרעֶטְסְניִפ ַא .דְנּוא .לעֶּב
 דְנאַה רעֶד אייֵּב םֶהיֵא ןעֶלאָז םאוָו טייֵל טְכּוזעֶג טאָה דְנּוא

 םאָ ןעֶהעֶזעֶג טאָה טְׁשְריִפְריִפ רעֶד איו ;ָּךאָנְרעֶד :ןעֶרְהיִּפ
 -ראפ ְּךיִז טאָה דְנּוא .טְּביֹולְנעֶג רֶע טאָה ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא
 :ראַה םעֶד ןּופ עֶרֶהעֶל איִד רעֶּביִא טְרעֶדְנּואוו
 ךיִז ןעֶּבאָה םֶהיֵא טיִמ ןעֶראוַו סאָו איִד דְנּוא םֹולֹוּפ ןעוֶו

 יֵנְראַּפ ןייק ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ,םֹופָּפ ןּופ טְפיִׁשעֶגְקעוֶוַא
 טְרעֶדְנּוזעֶנְּפֶא אייֵז ןּופ .ְּךיִז טאָה ןֵנָחֹוי דְנּוא ;אָיְלְופְמַּפ ןיֵא
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְקיִרּוצ זיִא ְנּוא

 -ַטְנַא ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא יִנְרַּפ ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 לּוׁש ןיִא אייֵז ןעֶנעֶז תָּבַׁש םַא דְנּוא ,אָיְדיִסיִּפ . ןיִא אָיְכֹוי
 דָנּוא :טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא .ןעֶנְנאַנעֶגְניִיַרַא
 ןעֶּבאָה ,םיִאיִבְנ איִד דְנּוא הָרֹוּת רעֶד ןּופ ןעֶניִיַל םעֶד ְךאָנ
 ןעֶּבאָה דְנּוא טְקיִׁשעֶג אייֵז ּוצ לּוׁש רעֶד ןּופ :עֶטְצֶלֶע איד
 ןּופ טְראָו ַא טאָה רֶהֵיִא ןעֶו ,רעֶדירְּב רֶהיֵא ,טְנאָזעֶנ
 ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא םֹולֹוּפ דְנּוא :טְגאָז ,קָלאָפ םּוצ טְסייֵרְט
 רֶהיִא טְגאָזעֶג דְנּוא ,דְנאַה רעֶד טיִמ טְקְניִועֶג טאָה דְנּוא
 ראַפ ְּךייַא טְכְראָפ סאו רֶהיֵא דְנּוא ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶנעֶמ
 טאָה לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןעֶזיִד ןּופ טאָג רעֶד :ּוצ טְכְראָה ;טאָנ
 ןעֶּביֹוהְרעֶד טאָה דִנּוא ,תֹובָא עֶרעֶזְנּוא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא

 ְךְנאַל םעֶד ןיִא עֶדְמעֶרְפ ןעֶרַאַװ אייֵז ןעוֶו קְלאָּפ םאָד
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 טיִמ טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא טְראָד ןּופ אייֵז טאָה רֶע דְנּוא ,םִיַרְצִמ

 -ךיִפ ןעֶטיִלעֶג אייֵז טיִמ טאָה רֶע דְנּוא :םעֶרָא ןעֶכיֹוה ַַא 8
 טְניִליִטְרעֶפ טאָה רֶע דִנּוא :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא רֶהאָו גיִצ 9

 אייז ןעֶׁשיוִוְצ טאָה דְנּוא ,ןַעַנְּכ דְנאַל םיִא רעֶקְלעֶפ ןעֶּביִז
 ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד דְנּוא :דְנאַל רֶעייֵז טְלייֵטּוצ 0

 גיִצְפיִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןּופ טייֵצ ַא ָּךְרּוד ,רעֶטְכיִר
 ןעֶּבאָה ןָא לאָמְסְנעֶד ןּופ :איִבָנַה לֵאּומְׁש זיִּב ,רֶהאָי 1

 ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז טאָה טאָג דְנּוא ,גיִנעֶק ַא םּוא ןעֶטעֶּבעֶג אייֵז
 םיוא ןאַמ ַא ,ׁשיִק ןּופ ןְהּוז םעֶד ,לּואָׁש רֶהאו גיִצְריִפראַפ
 ,טְצעֶזעֶנְּפָא ןעֶזיִד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןיִמָיְנִּב טֶבֵש םעֶד
 םעֶד ןּופ ,גיִנעֶק םּוצ דִוָד טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא אייֵז ּוצ רֶע טאָה
 ןעֶנּופעֶּג ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג דְנּוא טְנייֵצעֶּב ְּךיֹוא טאָה רֶע

 םאָח ,ץְראַה ןייֵמ ְּךאָנ ןאַמ ַא ,יֵׁשְי ןּופ ןְהּוז םעֶד ,דֵוָד
 טאָג טאָה ןעֶמאָז ןייַז ןּופ :ןעֶליוִו ןעֶצְנאַנ ןייֵמ ןּוהְמ טעוֶו 8

 רֶע איו יֹוזַא ,לֵאָרְׂשִי ּוצ רעֶפְלעֶה ַא ,ַעּוׁשְי טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא

 טְגיִדעֶרְּפעֶג רעֶהיִרְפ טאָה ןֶנָחֹוי דְנּוא :ןעֶכאָרְּפְׁשְרעֶפ טאָה 4
 יּוק ןייַז ראָפ קְלאָפ ןעֶצְנאַג םּוצ הָבּוׁשְּת ןּופ הָליִבְט איִד

 רֶע טאָה ,טְליִפְרעֶד ףיֹול ןייַז טאָה ןֶנֶחֹוי ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶמ 8
 טיִנ ןיִּב ְּךיִא ?ןיִּב ְךיִא זַא רֶהיֵא טְקְנעֶד רעוֶו ,טְנאָזעֶג
 ןיִּב ְּךיִא סאוָו ,ריִמ ְּךאָנ רעֶנייֵא טְמּוק םֶע טְרֶעייֵנ ; רעֶזיִד

 רעֶנעֶמ :ןעֶדְניִּבּוצְפיֹוא סיִפ עֶנייֵז ןּופ ְּךיִש איִד טְרעוֶו טיִנ 6

 ,םֶהָרְבַא ןּופ הָחָּפְׁשִמ רעֶד ןּופ רעֶדְניִק ,רעֶדיִרְּב דְנּוא
 ְּךייַא ןעֶשיוִוְצ טאָנ ראָפ ְּךיִז ןעֶטְכְראָפ סאָו איִד דְנּוא
 :טְקיִׁשעֶג הָעּוׁשִי רעֶזיִד ןּופ טְראָו סאָד זיִא ְּךייַא ּוצ

 ,עֶטֶצְלֶע עֶרייֵז דְנּוא םִיַלָׁשּזרי ןיִא ןעֶניֹואוְו סאוָו איד ןיִראָו 7
 סאָד טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא טְנעֶקעֶג טיִנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז לייוו
 ,תָּבַׁש עֶלַא טְנייֵלעֶג ןעֶרעוֶו סאוָו םיִאיִבְנ איִד ןּופ לֹוק
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו טְליִפְרעֶד עֶניִּבְלעֶז םאָד אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא

 דֵלּוׁש עֶנייק ןעֶּבאָה אייֵז עֶׁשְּטאָח דְנּוא :טְניִדְלּוׁשְרעֶפ םֶהיֵא 8
 םֹוטְליִּפ ְּךאָד אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶנּופעֶג טיִנ םֶהיֵא ןיִא םיֹוט ןּופ

 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנעֶגְרַה םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶב 9
 יֹוזַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ םֶהיִא ףיֹוא זיִא סאָו םעֶלַא טְניִדְנֶעעֶג
 דְנּוא ץייֵרְק םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶנְפּורַא םֶהיֵא אייֵז ןעֶּבאָה

 טאָה טאָג רעֶּבָא :טְגעֶלעֶג ןייֵרַא רֶבֹק ןיִא םֶהיֵא ןעֶּבאָה 0
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 31 טאָה רֶע דְנּוא :עֶטיֹוט איִד ןּופ טְקעוֶועֶנְפיֹּוא םֶהיֵא
 טיִמ ןעֶנעֶז סאָו איִד ּוצ געֶט עַליִפ ָּךְרּוד ןעֶזיוִועֶג : ְךיִ
 -עֶז עֶכְלעוֶו ;םִיַלָׁשּורְי ןייק ליִלָג ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא םֶהיֵא
 32 ְךייַא ןעֶגְנעֶרְּב ריִמ דְנּוא :קְלאָפ םּוצ תּודֲע עֶנייז דְנּוצַא ןעֶנ
 ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ראוַו סאו הָחָטְבַה איִד ןּופ הָרּוׂשְּב עֶטּונ איד
 38 םֶנּוא ּוצ טְליִפְרעֶד סאָד טאָה טאָנ זַא :תֹובָא עֶרעֶזְנּוא
 איז יֹוזַא ;טְקעוֶועֶגְפיֹוא ַעּוׁשָי טאָה רֶע ןעוֶו רעֶדְניִק עֶרייֵז
 ,םיִלֵהְּת ןּופ רֹומְזִמ ןעֶטייוֵוְצ םיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ְּךיֹוא טְהעֶטְׁש םִע

 :* ןעֶריֹוּבעֶג ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה טְנייַה ,ןְהּוז ןייֵמ טְסיִּב אּוד,
 34 זַא עֶטיֹוט איד ןּופ טְקעוֶועֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע זַא דֵנּוא
 ,םיִנְּבְראַדְראַפ םּוצ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ רעֶריִװ טיִנ לאָז רֶע
 ,טְנאָזעֶג יֹוזַא רֶע טאָה

 םיִדָסַח ַעייֵרְטעֶנ עֶניִלייֵה איד ןעֶּבעֶג ְּךייֵא לעוֶו ךיִא

 :" דוָד ןּופ

 3 ,טרָא ןְרעֶדְנַא ןייֵא ףיוא ְּךיֹוא רֶע טְנאָז םּורָד
 ןעֶהעֶז לאָז רעֶניִלייֵה ןייַד ןעֶזאָלּוצ טיִנ טְסעוֶו אּוד;
 ;* םיִנְּבְראַדְראַפ

 36 ןעֶליוִו םעֶד טייֵצ עֶנייַז ּוצ טְניִדעֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,רֵוָד ןיִראוָו
 טְגעֶלעֶג זיִא רֶנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶפאָלְׁשְטְנַא רֶע זיִא ,טאָב ןּופ
 :םיִנָּבְראַדְראַפ ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא ,תֹובָא עֶנייֵז ּוצ ןעֶראוָועֶג
 37 טיִנ טאָה ,טְקעוֶועֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה טאָנ סאוָו רעֶד רעֶּבָא
 38 ,ןעֶסיוִו רֶהיֵא טְלאָז םּורָד :םיִנְּבְראַדְראַפ עֶנייֵק ןעֶהעֶזעֶג !

 -עֶנ ְךייַא ּוצ זיִא ןעֶזיִד ְּךְרּוד זַא ,רעֶדיִרְּב .דְנּוא רעֶנעֶמ
 39 רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא :ןעֶדְניִז ןּופ גְנּוּבעֶנְראַפ איִד טְניִדעֶרְּפ
 - םעֶלַא ןּופ טְניִטְרעֶפטְכעֶרעֶג םֶהיֵא ָּךֶרּוד זיִא טְּביֹולְג סאוָו

 ןעֶרעוֶו טְגיִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רֶהיֵא סאָו
 10 ףיֹוא טיִנ לאָז סֶע זַא ָּךייַא טיִה םּורְד :הָׁשמ תַּרֹוּת ְךְרּוד

 ;םיִאיִבְנ איִד ןיִא טְגאָזעֶג זיִא םאָ ןעֶמּוק ְךייֵא -
 41 דִנּוא ;ָךייַא טְרעֶדְנּואו דְנּוא ,רעֶטְכַאְרעֶפ רֶהיֵא טְהעֶז ,

 קְרעֶו ַא ןעֶקְרעֶו אּוהְמ ּךיִא ןיִראָוו ,ןעֶדְניווְׁשְראַפ טְרעוֶו
 -יֹולְנ טיִנ טעוֶו רֶהיֵא סאוָו קְרעֶֶ ַא ,ןעֶמייֵצ עֶרייַא ןיִא
 :יןעֶלְהעֶצְרעֶד ְּךייַא סֶע טְלאָו רעֶנייֵא ןעֶו ןעֶּב

 42 יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא לּוׁש רעֶד-סיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶזיִד ןעֶלאָז אייִז זָא ןעֶטעֶּבעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
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 דְנּוא :תָּבַׁש ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא ןעֶנאָז לאָמַא ְךאָנ אייֵז 8

 איד ןּופ עֶליִפ ןעֶּבאָה ייֹוזַא ,טייֵצְלּוׁש ָּךאָנ ראו םִע ןעוֶו
 דְנּוא סולֹוּס םֶנְלאָפעֶגְכאָנ םיִרֵג עֶמּורְפ איִד ןּופ דְנּוא ןעֶדּוי
 אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טעֶרעֶג אייֵז ּוצ ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,אָּבַנ"ֹרַּב

 :טאָנ ןּופ דאָנְנ רעֶד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלאָז אייֵז טְנאָזעֶגְנָא
 טאָטְׁש עֶצְנאַה איִד טַעְמִּכ זיִא תָּבַׁש ןְרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא דְנּוא 4

 :טאָג ןּופ טְראָו סאָד ןעֶרעֶה ןעֶלאָז אייֵז ,ןעֶמּוקעֶג ןעֶמאַזּוצ
 יֹוזַא ,קְלאָפ םאֶד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד איו . דְנּוא 9

 -עֶגְרעֶדיוִו ןעֶּבאָה דְנּוא .,הֶאְנִק טיִמ טְליִפְרעֶד אייֵז ןעֶראַו
 ןעֶּבאָה דְנּוא) טְנאָזעֶג טאָה םֹולֹוּפ סאָו םאָד ןעֶכאָרְּפְׁש

 דְנּוא םֹולֹוּפ רעֶּבָא :טְרעֶטְסעֶלעֶנ דְנּוא (טעֶרעֶג ןעֶנעֶקְטְנַא 6
 ראו םֶע ;טְנאָזעֶג גיִהְטּומ דְנּוא ְּךיִלְטְנעֶפֶע ןעֶּבאָה אָּבַנ-רַּב
 -עֶג ְּךייַא ּוצ טְׁשְרֶעּוצ לאָז טאָנ ןּופ טְראָָו סאָד זַא גיִטעֶנ

 טְלאַה דְנּוא םִע טְפְּראוַוְרעֶפ רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טעֶר
 ְךיִז רִימ ןעֶרעֶק יֹוזַא ,ןעֶּבעֶל עֶניִּבֶע סאָד טְרעוֶו טיִנ ְךייֵא

 ןעֶליֹופעֶּב יוזַא םֶנּוא טאָה ראַה רעֶד ןיִראָו :םִיֹוג איִד ּוצ 7
 | ,ביִדנעֶבאָז

 ,רעֶקְלעֶפ איִד ּוצ טְּכיִל ַא ראַפ טְצעֶזעֶנ ְּךיִד ּבאָה ְּךיִא ;
 רעֶד ןּופ קֶע םעֶד ּוצ זיִּב הָעּוׁשְו ַא ןייַז טְסְלאָז אּוד זַא

 :"טְלעוֶו
 ָךיִז איִיִז ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶנ םאָד ןעֶּבאָה םִיֹונ איד ןעוֶו רֶנּוא 8

 םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד טְכיִלְרעֶהְרעֶפ ןעֶּבאָה דְנּוא .,טייֵרְפעֶג
 ןעֶניִּבַע םּוצ טְמיִטְׁשעֶּב ןעֶראוַו סאו איִד עֶלַא דְנּוא ;ראַה

 ראַה םעֶד ןּופ םְראָָו סאָד דנֹוא :טְּביֹולְנעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶּבעֶל 9
 איד רעֶּבָא :דְנעֶנעֶג רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא טעֶטייֵרְּבְרעֶּפ ראו 0

 עֶניִדְנעֶטְׁשְנַא דְנּוא עֶמּורְפ איִד טְצעֶהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶדוי
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,טאָטְׁש רעֶד ןּופ עֶטצְלֶע איִד דְנּוא רעֶּבייוֵו
 דְנּוא ,אָּבַנ-רַּב דְנּוא םֹולֹוּפ ןעֶנעֶק גָנּוגְלאָּפְרעֶפ ַא טְכאַרְּבעֶג

 יֹוזַא :רְנעֶנעֶנ עֶרייֵז ןּוֿפ ןעֶּביִרְטעֶגְסיֹורַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז 1
 עֶרייֵז ןּופ ּביֹוטְׁש םעֶד טְלעֶקאָׁשעֶנְּפָא אייֵז ןעֶנעֶק אייז ןעֶּבאָה

 םיִדיִמְּלַּת איד דְנּוא :ןֹויְנְקיִא ןייק ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ,םיִּפ 9
 :שָדֹוקַה/ ַחּור םעֶד טִיִמ דנוא דייֵרְפ טיִמ טְליִפרעֶד ןעֶראוַו

 די לעטיפאק
 ןעֶמאַזּוצ אייֵז ןעֶנעֶז ןֹויִנְקיִא ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע רֵנּוא 1
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 יֹוזַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,לּוש רעֶׁשיִדּוי רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶכיִרְג דְנּוא ןעֶדּויי איד ןּופ קְלאָפ םיֹורְג ַא זַא טעֶרעֶנ
 2 -ּוצ םיִנ ןעֶּבאָה סאו ןעֶדּוי איד רעֶּבָא :טְּביֹולְגעֶנ ןעֶּבאָה
 אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,םִיֹוב איִד טְצעֶהעֶגְּפיֹוא ןעֶּבאָה טְכְראָהעֶנ
 3 -ְךאָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :רעֶדיִרְּב איִד ןעֶנעֶק טְכאַמעֶנ זייַּב

 ְךילְטְנעֶפֶצ ןעֶּבַאָה דְנּוא ,טייֵצ עֶגְנאַל ַא ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶט
 טאָה םאֶװ ,ראַה םעֶד (ףיֹוא ןֹוחָטִּב ןיִא טעֶרעֶנ
 טְזאָלעֶג טאָה דְנּוא ,דאָנְנ עֶנייִז ןּופ טְראָו םּוצ טְנייֵצעֶּב
 4 דְנּוא :דְנעֶה עֶרייֵז ְּךְרּוד ןעֶהעֶׁשעֶנ רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶביִוַצ
 ראו לייט ןייֵא ,טְלייֵטּוצ ראַוַו טאָטְׁש רעֶד ןּוֿפ קְלאַפ םאָד
 5 רָנּוא :לעֶטְסאָּפַא איִד םיִמ לייֵט ןייַא דְנּוא ןעֶדּוי איִד טיִמ

 .ןעֶּבאָה עֶטְצֶלֶע עֶרייֵז טיִמ ןעֶדּוי איד דְנּוא םִיֹוג איד .ןעוֶו
 דְנּוא .,ןעֶלְדְנאַהעֶּב טְכעֶלְׁש אייֵז לאָז ןעֶמ זַא טְמעֶרּוטְׁשעֶנ
 6 ראָועֶנ ןּופְרעֶּד ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא :ןעֶניִנייֵטְׁש אייז ןעֶלאָז

 ,יִּבְרַד דְנּוא אָרְטְסּול ןייק ןעֶפאָלְטְנַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 :םּורַא דְנעֶנעֶג רעֶד ּוצ דְנּוא ,אָיְנֹוקּול ןּופ טעֶטְׁש איִד
 7 :הָרּוׂשְּב עֶטּוג איִד טְניִדעֶרְּפעֶנ ןעֶטְראָד ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 8 ףיֹוא ְּךאַווְׁש ראַוַו סאָו ןעֶסעֶזעֶג ןאַמ ַא זיִא אָרְטְסּול ןיִא
 דְנּוא ,ּבייֵל םֶרעֶטּומ ןייַז ןּופ םאֶל ראוָו רֶע דְנּוא ,םיִּפ איִד
 9 טְרעֶהעֶנ טאָה רעֶזיִד :ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא טיִנ לאָמְנייִק ְּךאָנ זיִא
 ,טְקּוקעֶגְנָא ףְראַׁש םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶדעֶר םֹולֹוּמ
 ּוצ ןעֶפְלאָהעֶנ ןעֶּביֹולְג טאָה רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה דְנּוא
 10 הֹעָטְׁש ,טְגאָזעֶג לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ רֶע טאָה ייֹוזַא :ןעֶרעוֶו
 זיִא דְנּוא ןעֶגְנּורָּפְׁשעֶגְפיֹוא זיִא רֶע דְנּוא .םיִפ עֶנייַד ףיֹוא

 ןו ןעֶּבאָה טייֵל עֶטְלעֶמאַזְרעֶפ איד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא אייֵז ןעֶּבאָה ,ןּוהֵמעֶנ טאָהסֹולֹוּפסאו ןעֶהעֶזעֶנ
 רעֶטעֶנ איד ,שיִנֹוקול ףיֹוא טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא לֹוק רֶעייֵז
 ןּוֿפ טְלאַטְׁשעֶג רעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא םֶנּוא ּוצ ןעֶנעֶז
 ןפ ,רעֶטיִּפּוי אֶּבַנ"רַּב ןעֶפּורעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶׁשְנעֶמ
 :רעֶדעֶרדטְפיֹוה רעֶד ראַוַו רֶע לייוו ,סעֶמְרעֶה ,םֹולֹוּפ דְנּוא
 18 ,טאָטש רֶהיֵא ראָפ ראו סאָו ,רעֶטיִּפוי ןּופ ןֵהֹּכ רעֶד דְנּוא
 ,ןעֶריֹוט איִד ּוצ. ןעֶצְנאַרְק דְנּוא ןעֶסְקֶא טְכאַרְּבעֶג טאָה
 :קְלאַפ םעֶד טיִמ תֹונְּבְרִק ןעֶנְנעֶרְּב טְלאוָועֶנ טאָה דְנּוא
 14 ןעֶּבאָה םֹולֹופ דְנּוא אֶּבַנ-רַּב לעֶטְסאָּפַא איִד ןעוֶו רעֶּבָא
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 ,ןעֶסיִרּוצ רעֶדייֵלְק עֶרייֵז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְרעֶהעֶנ םאָד
 ;ןֶעיִרְׁשעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא קְלאַפ םּוצ ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא

 רֶהיֵא טּוהְט םּוראָָו ,רעֶנעֶמ רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא 5

16 

18 

 איו יֹוזַא ןעֶׁשְנעֶמ עֶדְנעֶרייֵל ְּךייֵלְנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ ?םאָד

 ְךייִא טְלאָז רֶהיֵא זַא ָךייַא ּוצ ןעֶגיִדעֶרְּפ ריִמ דְנּוא ,רֶחיֵא
 טאָג ןעֶניִדעֶּבעֶל םּוצ ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ עֶזיִד ןּופ ןעֶרְהעֶקְקעוֶוַא
 דְנּוא םַי סאָד דְנּוא דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה טְכאַמעֶג טאָה סאו
 תֹורֹוד עֶניִריִרְפ ןיִא טאָה רעֶכְלעוֶו :אייֵז ןיִא זיִא סאוָו סעֶלַא
 :ןעֶנעוֶו עֶנעֶנייֵא עֶרייֵז ןיִא ןעֶהעֶג םִיֹונ עֶלַא טְזאָלעֶג

 םעֶדְניִא ,תּודע ןייַא ןֶהָא טְזאָלעֶג טיִנ ְךיִז טאָה רֶע עֶׁשְטאָח
 ןעֶּבעֶנעֶג םֶנּוא טאָה דְנּוא ,ןּוהְמעֶג םעֶטּוג םֶנּוא טאָה רֶע
 טאָה דְנּוא ,ןעֶטייֵצ עֶראַּבְטְכּורְפ דְנּוא ,לעֶמיִה ןּופ ןעֶנעֶר
 דְנּוא :דייֵרְפ דְנּואיזייַּפְש טיִמ טְליִּפְרעֶד רעֶצְרעֶה עֶרייֵא
 סאָד םיֹוק אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טְנאָזעֶג סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו
 ביִרְקַמ טיִנ אייֵז ּוצ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטְלאַהעֶנְקיִרּוצ קְלאַפ
 :ןייַז

 דְנּוא אָיְכֹויְטְנַא ןּופ ןעֶדּוי ןעֶמּוקעֶנְנָא ןעֶנעֶז סֶע דְנּוא 9
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 דְנּוא ,טעֶרעֶנְרעֶּביִא קְלאָפ םאָד ןעֶּבאָה דִנּוא .ןֹויְנאָקיִא
 רעֶד סִיֹוא םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא טְגיִנייֵטְׁשעֶג םֹולֹוּפ ןעֶּבאָה
 זַא טְנייַמעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ,טְּפעֶלְשעֶגְסיֹורַא טאָטְׁש
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה םיִדיִמְלִּמ איד ןעֶו דְנּוא :טיֹוט ןיֹוׁש זיִא רֶע
 זיִא דָנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע ויִא ,טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא
 רֶע זיִא ןעֶנְראָמ ּוצ דִנּוא ;ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא טאָטְׁש איִד ןיִא
 אייֵז ןעוֶו דְנּוא :עֶּבְרעֶד ןייק אֶָּבַנ-רַּב טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 טאָטְׁש רעֶד ןיִא טְניִדעֶרְּפעֶנ .הָרּוׂשְּב עֶטּוג איִד ןעֶּבאָה
 ְךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,טְכאַמעֶג םיִדיִמְלַּת עֶליִפ ןעֶּבאָה דְנּוא
 :אָיְכֹויְמְנַא דְנּוא ןֹויְנְקיִא דְנּוא אָרְטְסּול ןייק טְרְהעֶקעֶנְמּוא
 איֵד ןּופ רעֶצְרעֶה איִד טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 -ייֵלְּב ןעֶלאָז אייֵז טְנְראוָועֶג אייז ןעֶּבאָה דְנּוא .םיִדיִמְלַּת
 ליִּפ ְּךְרּוד ןעֶזּומ ריִמ זַא דְנּוא ,ןעֶּביֹולְג םעֶד ןיִא ןעֶּב
 אייֵז דְנּוא :ןעֶמּוק ןייֵרַא לעֶמיִה ןּופ ְָךייֵרְניִנעֶק םיִא ןעֶרייל
 רעֶכיֵלְטִיַא ןיִא עֶטְצְלֶע טְלעֶטְׁשעֶּב אייֵז רעֶּביִא ןעֶּבאָה
 אייז אייז ןעֶּבאָה ןעֶטעֶּב דְנּוא ןעֶטְסאַפ ְךאָנ דְנּוא ,הָלֵהְק
 ;טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶכְלִצוִו ןיִא ראָה םּוצ ןעֶליֹופעֶּג
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 24 ןייק ןעֶמּוקעֶג אייז ןעֶנעֶז אָיְדיִסיִּפ ןְהעֶנְכְרּוד ָּךאָנ דְנּוא
 25 ןיִא טְראָװ סאָד טְגיִדעֶרְּפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ַאָיַליִּפְמאַּפ
 26 ןּופ דְנּוא :אָיְלַטיִא ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז דֶנּוא  ,יִבְרַּפ
 ןעֶנאַוו ןּופ ,אָיְבֹויִטְנַא ןייק טְפיִׁשעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶטְראָד
 ןעֶגעוֶו טאָג ןּופ דאָנְג רעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא.ןעֶראַוַו אייֵז
 97 -עֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :טְכיִפְרעֶד ןעֶּבאָה איִיֵז םאָוָו קְרעוֶו םעֶד

 ןעֶּבאָה טְגעֶמאַזְרעֶפ הָלֲהק איד ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנ
 דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ אייֵז טיִמ טאָה טאָג סאו טְלְהעֶצְרעֶד אייֵז
 איד ּוצ ןעֶּביֹולְנ ןּופ ריִהְט איד טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה רֶע אוו
 28 םייֵצ גיִנעוֶו םיִנ ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶטְראָד ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :םִיֹונ
 ;םיִדיִמְלַּת איד טיִמ

 וט לעטיפאק
 1 ןעֶּבאָה דְנּוא הָדּוהְי ןּופ ןעֶמּוקעֶגְפּורַא ןעֶנעֶז עֶכיִלְטֶע: רָנּוא

 ןעֶטיִנְׁשעֶּב טיִנ טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו ,רעֶדיִרְּב איִד טְרְהעֶלעֶנ
 =עֶגב טיִנ רֶהיֵא טְנעֶק יֹוַא ,הָׁשֹֿמ תַרֹוּת ְךאָנ ןעֶרעוֶו

 נ ןעֶּבאָה אָּבַנ-רַּב דְנּוא םֹולֹוּפ ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעֶו טעֶטעֶר
 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,טאַהעֶנ ַחּוּכיִו דְנּוא גירק םעֶנייֵלְק ןייק אייֵז טיִמ
 עֶכיֵלְמֶע דְנּוא ,אָּבַנ-רַּב דְנּוא םֹולֹוּפ זַא ןעֶסאָלְׁשעֶּב אייֵז
 איִד ּוצ םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶהעֶגְפיֹורַא ןעֶלאָז ,אייֵז ןּופ עֶרעֶדְנַא
 3 ןעֶז דְנּוא :הָלֵאֵׁש רעֶזיִד ןעֶגעוֶו ,עֶטְצְלֶע דְנּוא לעֶטְסאָּפַא
 -עֶנ אייֵז ןעֶנעֶז הָלֵהְק רעֶד אייֵּב טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא ןעֶראַוַו אייֵז
 -ךעֶד ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןֹורְמֹׂש דְנּוא אָיְקיִניִּפ ָּךְרּוד ןעֶנְנאַּג
 ןעֶּבאָה דִנּוא ,םִיֹונ איִד ןּופ גְנּורעֶקעֶּב רעֶד ןּופ טְלֶהעֶצ
 4 אייז ןעוֶו דְנּוא :רעֶדיִרְּב עֶלַא ּוצ טְכאַמעֶג דייַרְפ עֶסִיּורְּנ
 ןעֶמּונעֶגְפיֹוא אייֵז ןעֶראַו יֹוזַא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶמּוקעַנ ןעֶגעֶז
 עֶטְצֶלֶע איד דְנּוא לעֶטְסאָּטַא איִד דְנּוא הָלִהְק רעֶּד אייֵּב
 אייֵז טיִמ טאָה טאָנ סאו טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶּבאָה איִיֵז .דְנּוא
 8 ןּופ עֶביִלְטַע ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אָד רעֶּבָא :ןּוהְמעֶנ

 דְנּוא טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה סאָו םִיִׁשֹּורַּפ איִד ןּוּפ הָּתיִּכ איִד
 -עֶּב דְנּוא ןעֶדייֵנְׁשעֶּב אייֵז םּומ ןעֶמ זַא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה
 6 לעֶטְסאָּפִא איִד דנּוא :הָׁשֹמ תַרֹוּת ןעֶטְלאַה ּוצ ןעֶלְהעֶפ

 ְךיִז ןעֶלאָז אייֵז ןעֶמּוקעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז עֶטְצְלֶע דֶנּוא
 7 טיֹורְג ַא ראו אָד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶטאָרעֶּב ְּךאַז רעֶזיִד ןעֶנעוֶו

 ַנ טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא םֹורְמעֶּפ זיִא ,קְנאָצעֶג



 וט עטכישענלעטסאפא 46
 זַא טְסייוֵו רֶהיֵא ,רעֶדיִרְּב דְנּוא רעֶנעֶמ רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג אייֵז

 -םיֹוא ְךיִמ םֶנּוא ןעֶׁשיוִוְצ טייֵצ רעֶזיִד ראָפ גְנאַל טאָה טאָג
 םאָד ליֹומ ןייֵמ ןּופ ןעֶרעֶה ןעֶלאָז םִיֹוג איִד זַא .טְלְהעוֶוְבעֶד

 דְנּוא :ןעֶּביֹולְג ןעֶלאָז דְנּוא הָרּוׂשְּב ןעֶטּונ רעֶד ןּופ טְראָו 8
 ,טְגייֵצעֶּב אייז ףיֹוא טאָה . ,ץֶראַה סאָד טְסייוֵו סאוָו ,טאָנ
 ּוצ איוז יֹוזַא ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה .דְנּוא
 טְכאַמעֶנ רייֵׁשְנעֶׁשיוִוְצ ןייק טיִנְראָנ טאָה רֶע דְנּוא :םִנּוא 9

 עֶרייֵז טְניִנייֵרעֶג טאָה דְנּוא ,אייֵז דְנּוא םָנּוא ןעֶׁשיוִוְצ
 טְפּורְפ םּוראו דְנּוצַא דְנּוא :ןעֶּביֹולְנ םעֶד ָּךְרּוד רעֶצְרעֶה 0

 איד ןּוֿפ זְלאַה םעֶד ףיוא ָּךאָי ַא טְנעֶל דְנּוא ,טאָנ רֶהיֵא
 טיִנ ןעֶּבאָה ןייֵלַא ריִמ דְנּוא תֹובָא עֶרעֶזְנּוא םאְוְז ,םיִדיִמְלַּת

 רעֶד ְּךְרּוד זַא ןעֶּביֹולְנ ריִמ רעֶּבָא :ןעֶנאָרְטְרעֶד טְנעֶקעֶג 1
 טעֶטעֶרעֶנ ריִמ ןעֶלעוֶו ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ראַה םעֶד ןּופ דאָנְנ

 גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶצְנאַג איִד דְנּוא :אייֵז איז טונג יֹוזַא ןעֶרעוֶו 9
 דְנּוא אָּבַנירַּב טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶניוִוְׁשעֶג ליִטְׁש טאָה
 טאָג ןעֶכויִצ דְנּוא רעֶדְנּואוָו ראַפ סאו ןעֶלְהעֶצְרעֶד םֹולֹוּפ

 םעֶדְכאָנ דְנּוא :םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּוהְטעֶנ אייֵז ָּךְרּוד טאָה 2

 דְנּוא טְרעֶּפְטְנִעעֶג בֹקֲעַי טאָה ,ןעֶניוִוְׁשעֶנ . ןעֶּבאָה אייז
 ןֹועֵּמִׁש :ּוִצ ריִמ טְרעֶה ,העֶדיִרְּב דְנּוא רעֶנעֶמ ,טְנאָזעֶג 4

 טְבּוזעֶּב ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ טאָה טאָה איו טְלְהעֶצְרעֶד טאָה
 ןייַז ּוצ קְּלאָּפ ַא ןעֶמּונעֶג אייֵז ןּופ טאָה דְנּוא ,םִיֹוג איד

 ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טיִמ ןייֵא טְמיִטְׁש םאָד דְנּוא :ןעֶמאָנ 2
 :ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש םִע איוװ יֹוזַא ,םיִאיִבְנ איִד

 דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִא לע ןעֶטייֵהְנעֶּבעֶנעֶּב עֶזיִד ָּךאָנ 6
 =עֶנְנייַא זיִא סאו ְדָוָד ןּופ טְלעֶצעֶנ םאָד ןֶעיֹוּבְפיֹוא לעוֶו
 תֹובְרָח איִד ןֶעיֹוּבְפיֹוא העֶדיוו לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶלאַפ

 -ךעֶּביִא איִד זַא :ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא םִע לעוֶו דְנּוא ,ןּופְרעֶד - 7
 םעֶד ְּךאָנ ןעֶׁשְראָפ ןעֶלאָז ןעֶשְנעֶמ איִד ןּופ עֶנעֶּביִלְּבעֶג
 ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶכְלעוֶו ףיֹוא ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא דְנּוא ראַה
 ;םעֶלַא םאָד טּוהְמ סאו ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו

 /!ןָא ּניִּבִע ןּופטְנאַקעֶּב םֶהיֵאּוצ ןעֶנעֶז טאָג ןּופ קְרעוֶו עֶלַא 8
 גיִהּורְמּוא טיִנ ןעֶלאָז ריִמ זַא ,גְנּונייַמ עֶנייֵמ םִע זיִא םּורְד 9

 -םּוא םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןעֶכאַמ

 ןעֶּבייֵרְׂש אייז ּוצ ןעֶלאָז ריִמ טְרֶעייֵנ :טאָנ ּוצ ְּךיִז טְרֶהעֶקעֶג 0
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 טייקְגיִדְריִוְמּוא איִד ןּופ ןעֶטְלאַהְטְנִע ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז זַא
 עֶנעֶגְראָוְרעֶד ןּופ דְנּוא ,תּונְז ןּופ דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא ןופ
 21 ןעֶטייֵצ עֶטְלַא ןּופ טאָה הָׁשֹמ ןיִראָו :טּולְּב ןּופ דִנּוא ןעֶכאַז

 דְנּוא ,םֶהיֵא ןעֶגיִדעֶרְּפ םאו איִד טאָטְׁש רעֶביִלְטיִא' ןיִא
 :ןעֶלּוׁש איִד ןיִא טְנייֵלעֶג תָּבַׁש עֶלַא טְרעֶו
 99 עֶטצְלֶע איד דְנּוא לעֶטְסאָּפַא איִד ןעֶלעֶפעֶג .םִע זיִא ְןאַד

 -ְםִיֹוא ןעֶקיִׁש ןעֶלאָז אייֵז זַא הָלִהְק רעֶצְנאַג רעֶד טיִמ
 -רֵּב דְנּוא םֹולֹוּפ טיִמ אָיְבֹויִטְנַא ןייק רעֶנעֶמ עֶטְלְהעוֶוְרעֶד
 ,אָּבַׁש-רַּב ןעֶפּורעֶג ראַו םאָה הָדּורְי ,ּוניֵהְד -;אָּבִנ
 :רעֶדיִרְּב איִד ןעֶׁשיוִוְצ רעֶרְהיִפ ןעֶראַַו .סאָו ;אָליִס דְנּוא
 23 -ְסאָּפַא איד .;ןעֶּביִרְׁשעֶג יֹוזַא אייֵז ְּךְרּוד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא

 ןעֶסיִרְג ןעֶזאָל' רעֶדיִרְּב איִד דְנּוא עֶטְצְלֶע איִד דְנּוא לעֶט
 דְנּוא ,אָיְכֹויִמְנַא ןיִא ןעֶנעֶז םאוֶו םִיֹוג איִד ןּופ רעֶדיִרְּב איד
 24 טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ םעֶדְניִא :אָיִקיִליִק ןיִא דְנּוא ,אָירּוס ןיִא
 ןעֶּבאָה דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז םִנּוא ןּופ עֶבִילְמֶע זַא
 'עֶרייַא ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו טיִמ ןעֶזעֶועֶג רַעַצְמ ָּךייַא

 ןעֶטיִנְׁשעֶּב טְסּומ רֶהיֵא ,ןעֶגאָז דְנּוא) ,טְרעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶלֶעעֶז
 אייז ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ;(ןעֶטְלאַה הָרֹוּת איִד דְנּוא ןעֶרעֶדְי
 28 .ןעֶלעֶפעֶב םנּוא :םִע זיִא יֹוזַא :ןעֶליֹופעֶּב  טֹיִנ :םאָד

 --םיֹוא ןעֶקיִׁש ְךייַא ּוצ ןעֶלאָז ריִמ זַא  גיִמיִטְׁשְנייַא
 אָּבַנ-רַּב עֶטְּביִלעֶג עֶרעֶזְנּוא טיִמ רעֶנעֶמ  עֶטְלְהעוֶוְרעֶד
 96 -עֶנְנייַא ןעֶּבעֶל רֶעייֵז ןעֶּבאָה םאוָו .רעֶנעֶמ :םֹולֹוּפ הְנּוא
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ראַפ טְלעֶטְׁש
 97 אייֵז דְנּוא ,אָליִס דְנּוא הָדּוהְי םְקיִׁשעֶג ריִמ ןעֶּבאָה םּורִד
 98 םִע ןיִראָז :הָּפ לֶא הָּפ ןעֶנאָז עֶניִּבְלעֶז סאָד .ְךייַא ןעֶלעוֶו
 ןעֶלאָז ריִמ זַא ,םִנּוא דְנּוא ׁשֶדּוקַה ַחּור םעֶד ןעֶלעֶּפעֶג זיִא
 עֶזיִד ץּוח ,ןעֶנעֶל טְסאַל עֶרעֶסעֶרְנ עֶנייֵק -'ָּךייַא ףיֹוא
 99 איד ןּופ ןעֶטְלאַהְטְנֶע ָּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא :ןעֶכאַז עֶניִּטעֶנ
 -ָךאָווְרעֶד ןּופ דְנּוא .טּולְּב ןּופ דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא ןּופ תֹונָּבְרַה
 ְךייַא טעדֶז רֶהיֵא ןעֶז דְנּוא ; תּונְז ןּופ דְנּוא ;ןעֶכאַז עֶנעֶב
 .ןּוהָט .טְכעֶר :רֶהיֵא טעדֶז יֹוזַא  ,ןעֶּכאַז עֶזיִד .ןּופ ןעֶטיִה
 30 ןעֶנעֶז  טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא ןעֶראַוַו :אייֵז ןעוֶו :ְךייֵא ּוצ םֹולָׁש

 -ְךעֶפ קְלאָפ  סאָד ןעֶּבאָה ,אָיְכֹויְטְנַא ןייק ןעֶמּוקעֶג אייֵז
 31 דְנּוא - :ָףיִרְּב םעֶד ְןעֶּבעֶנעֶג" ןעֶּבאָה דְנּוא -;טְלעֶמאַז
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 טייֵרְפעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה טְנייֵלעֶג סֶע ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו

 ןעֶראַוַו סאו אֶליִס דְנּוא הָדּוהְי דְנּוא :טְסייֵרְט םעֶד רעֶּביִא 9
 ןעֶזעוֶועֶג ריִהְזַמ רעֶדיִרְּב איִד ןעֶּבאָה ,םיִאיִבְנ טְסְּבְלעֶז ָּךיֹוא

 דְנּוא :טְקְראַטְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ,רייֵר עֶליִפ טיִמ 2
 ךעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא טייֵצ ַא טְראָד ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז איו םעֶדְכאָנ

 רעֶדירְּב איִד ןּופ טְקיִׁשעֶנְקעוֶוַא ןעֶריִרְפ טיִמ אייֵז ןעֶראוַו

 ןעֶמְראָד ןעֶלאַפעֶג .אָליִס זיִא םִע דְנּוא) :לעֶטְסאַּטַא איִד דצ 4
 טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה אָּבִנ-רַּב דְנּוא םֹולֹוּפ רעֶּבָא :(ןעֶּבייֵלְּב ּדצ 2

 טְניִרעֶרְּפעֶג דְנּוא טְרְהעֶלעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,איְכֹויְטְנַא ןיִא
 :עֶרעֶדְנַא עֶליִפ ְּךאָנ טיִמ ,ראַה םעֶד ןּופ טְראוָו סאָד

 אָּבַנ-רַּב ּוצ טְגאָזעֶג םֹולֹוּפ טאָה געֶט עֶכיֵלְטֶע ּךאָנ דְנּוא 6
 רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶכּוזעֶּב דְנּוא ןעֶרְהעֶקְמּוא ָּךיִז ריִמ ןעֶזאָל

 םאָד טְניִדעֶרְּפעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ּואְו טאָטְש רעֶדעֶי ןיִא
 טְהעֶּנ םֶע איִװ ןעֶהעֶז דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראו

 ןֶנָחֹוי ןעֶמעֶנּוצְטיִמ טְכאַדעֶג טאָה אֶּבַנְרַּב .דְנּוא :אייז 7
 טיִנ םִע טאָה םֹולֹוּפ רעֶּבָא :םּוקְראַמ ןעֶפּורעֶג ראוַו סאָו 8

 אייז טאָה םאָו ןעֶמעֶנּוצְטיִמ םעֶד ןעֶטְלאַהעֶג טְכעֶד ראַפ
 ןעֶגְנאַגעֶג אייֵז טיִמ טיִנ זיִא דְנּוא ,אָיִליִּפְמאַּפ ןיִא טְזאָלְרעֶפ

 טייֵדְמְׁש רעֶפְראַׁש ַא אייז ןעֶׁשיוִוְצ זיִא יֹוזַא :טייֵּבְרַא רעֶד וצ 9
 ;דִייִשעֶנְּפָא רעֶדְנאַנַא ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז זיִּב ,ןעֶראוָועֶג
 טְּפיִׁשעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא םּוקְרַמ ןעֶמּונעֶג טאָה אָּבַנ-רַּב דְנּוא

 דְנּוא אָליִס ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טיִמ טאָה םֹולֹוּפ דְנּוא :םֹורְּפַק ןייק 0

 -עֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב איִד דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא

 ןעֶגְנאַגעֶגְכְרּוד זיִא רֶע דְנּוא :טאָנ ןּופ דאָנְג רעֶד ּוצ ןעֶליֹופ 1
 :טְקְראַטְׁשעֶג תֹולֲהְק איִד טאָה דְנּוא ,אָיַקיִלְק דְנּוא אָיְרּוס

 זט לעטיפאק
 ,העָז דְנּוא ,אָרְטְסּול דְנּוא יִּבְרַד ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא 1

 ,םּויַתֹומיִט ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו דיִמְלַּת ַא ראַז ןעֶטְראָד
 רעֶּבָא ,טְּבִיֹולְנעֶג טאָה סאָו איֹוִרְפ עֶׁשיִדּוי ַא ןּופ ןְהּוז רעֶד

 םיִנְגייֵצ סעֶטּוג ַא טאַהעֶג טאָה רֶע :קעֶרְג ַא ראוַו רעֶטאָפ ןייַז 2
 םּולֹוּפ דְנּוא :ןְיְנֹוקיִא דִנּוא אָרְטְסּול ןיִא רעֶדיִרְּב איִד ןּופ 2

 דְנּוא ;ןְהעֶנְסִיֹוא םֶהיֵא טיִמ לאָז רעֶזיִד זַא טְלאָועֶג טאָה

 ןעֶּגעוֶו ,ןעֶטיִנְׁשעֶּב םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא םאָה
 ָאייֵז ןיִראָו ;רעֶטְרֶע עֶנעֶי ןיִא ְןעֶראַו סאָו ןעֶדּוי איִד
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 :קעֶרנ ַא ראו רֶע זַא רעֶטאָפ ןייַז טְנעֶקעֶג עֶלַא ןעֶּבאָה
 4 -ְנאַנעֶגְכְרּוד טעֶמׁש איד ְךְרּוד ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא

 איד ןעֶמיִה ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶג
 דְנּוא לעֶטְסאָּפַא איִד ןּופ ןעֶסאָלְׁשעֶּב ןעֶראוַו סא ּביִניִד
 5 תֹולָהְק איִד ןעֶראַז יֹוזַא :םִיַלָׁשּורְי ןיֵא עֶטְצֶלֶע איד

 ְךיִלְנעֶט ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶּביֹולְג םעֶד ןיִא טְגיִשְסעֶּפעֶּב
 - 6 -עֶנְכְרּוד ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא :לאָצ רעֶד ןיִא טְרְהעֶמעֶנ
 טאָה יֹוזַא ,אָיְטאַלאַנ ןּופ דְנעֶנעֶג איִד דְנּוא אָיְנּורְפ ןעֶנְנאַג
 -עֶר ּוצ טְראָָו סאָד טְרְהעוֶוְראַפ טְסייֵג רעֶניִלייֵה רעֶד אייֵז

 7 ,אָיְסּומ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איו דְנּוא :אָוְסַא ןיִא ןעֶד
 רעֶד רעֶּבָא ;אָיְנּותיִּב ןייק ןְהעֶנ ּוצ טְפּורְּפעֶנ אייֵז ןעֶּבאָה
 8 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :טְזאָלעֶג טיִנ אייֵז טאָה ַעֹּוׁשִי ןּופ טְסייֵג
 ןייק ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶג אייֵּבְראָפ אָיְסּומ
 0 םֹולֹוּפ ּוצ ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז טאָה גְנּונייֵׁשְרֶע עֶנייֵא דְנּוא :םָאֹורְט
 -עֶנ םֶהיֵא אייֵּב זיִא אָיִנֹודְקַמ ןּופ ןאַמ ַא ;טְכאַנ רעֶד אייַּב
 םּוק .טְנאָזעֶג דְנּוא ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה דִנּוא ןעֶנאַטְׁש
 10 טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא :םֶנּוא ףְלעֶה דנּוא אָיִנֹודְקַמ ןייק רעֶּביִרַא
 טְבּוזעֶג דְלאַּב ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶזעֶג גְנּונייֵׁשְרֶע איִד

 ןעֶגְנּורְדעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ,ןעֶזייֵר ּוצ אָיְנֹודְקַמ ןייק
 אייֵז ּוצ ןעֶלאָז ריִמ ןעֶפּורעֶג םֶנּוא טאָה ראַה רעֶד זַא
 11 -עֶנ סיֹורַא ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא :הָרּוׂשְּב עֶטּוג איִד ןעֶניִדעֶרְּפ
 -ייֵלָנ םעֶד טיִמ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ,םָאֹורְט ןּופ ןעֶראָפ

 ןייק גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא ,אָיְקאַרְטֹומאַּכ ןייֵק געוֶו ןעֶכ
 19 איִד זיִא םאִו ,יִּפיִליִפ ןייק ןעֶטְראָד ןּופ דְנּוא :םיִלֹוּפַאעְנ
 עֶנייֵא זיִא דְנּוא ,אָיִנֹודְקִמ ןּופ לייט ןעֶזיִד ןּופ טאָטְׁש-טְּפיֹוה
 ןעֶּביִלְּבעֶג טאָטְׁש רעֶזיִד ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ;אָיִנאָלאָק
 13 טאָטְׁש רעֶד םיֹוא ריִמ ןעֶנעֶז תָּבַׁש םַא דְנּוא :געֶט עֶכיִלְטֶע
 לֵלַּפְתִמ ןעֶנעֶלְפ טייל איִד ּואוְו ,םיֹורְטְׁש םּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא

 ןעֶּבאָה דְנּוא טְצעֶזעֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִז ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא .ןייֵז ּוצ
 :ןעֶמּוקעֶג ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז סאוָו רעֶּבייוֵו איִד טיִמ טעֶרעֶג
 14 רעֶּמְרּוּפ ַא ,אָיַדּול ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאָו איֹורְפ עֶסיוִועֶנ ַא דְנּוא
 -עֶנ ְּךיִז טאָה סאו ,אָריִטַאיִּת טאָטְׁש רעֶד םיֹוא ןיִרעֶמעֶרְק
 רעֶד דִנּוא ;טְרעֶהעֶנּוצ םֶנּוא טאָה ,טאָנ ראָפ ןעֶמְכְראָפ
 ןעֶמעֶנְראַפ לאָז איִז ,טְכאַמעֶנְפיֹוא ץְראַה ְךְהיִא טאָה ראַה
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16 

 ומט עטכישענלעטסאפא
 דְנּואאיִז ןעוֶו דְנּוא :טעֶרעֶנ טאָה םֹולֹוּפ סאָו ןעֶכאַז איִד
 איִז טאָה יֹוזַא ,ןעֶראָועֶג טְלֵבֹוטעֶנ ןעֶנעֶז דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא
 ַא ראַפ ךימ טְלאַה רֶהיֵא ןעֶו ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶג
 דְנּוא ,זיֹוה ןייֵמ ןיִא ןייֵרַא טְמּוק ;רֵאָה םעֶד ןיִא עֶניִּביֹולְנ
 ;ןעֶגְנּואוְוְצעֶנ ּוצְרעֶד סְנּוא טאָה איִז
 םּוצ ןעֶנְנאַנעֶג ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דנּוא
 טאַהעֶג טאָה סאו ןיִפאַלְקְׁש ַא טְנעֶנעֶגעֶּב סְנּוא טאָה ,טעֶּבעֶג
 ןעֶרְראַה עֶרְהיִא טאָה עֶכְלעוֶו ,טְסייֵג רעֶּביֹוצ ַא ןּופ ַחּור ַא
 -ְבאָנ טאָה עֶזיִד :אייֵרעֶּביֹוצ ָּךְרּוד טְכאַרְּבעֶגְנייַא חַוָר ליִפ
 דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה דְנּוא .סְנּוא .דְנּוא םֹולֹוּפ טְגְלאָפעֶג

 -ׁשְרעֶּביֹוא םעֶד ןּופ טְכעֶנְק איד ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶדיִד ,טְגאָזעֶג
 :טייקְניִלעֶז ןּופ געוֶו םעֶד ְּךייַא ןעֶרעֶלְקְרעֶד סאו ;טאָג ןעֶמ
 ְךיִז טאָה םֹולֹוּפ רעֶּבָא ;נעֶט עֶליִפ ןּוהְטעֶג איִז טאָה םאָד
 טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג רֵעַצְמ  רעֶּביִרְד
 םעֶד ןיִא ריִד טיִּבעֶג ְּךיִא ,טְסייֵג םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג דְנּוא
 -עֶנְּסיֹורַא רֶהיֵא ןּופ טְסְלאָז אּוד ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןּופ ןעֶמאָנ

 ;ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא הָעְׁש רעֶּבְלעֶז רעֶד ןיִא זיִא רֶע דִנּוא ;ןעֶה
 ףָנּונְפאָה איד זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶרְראַה עֶרֶהיִא איוז דְנוא 9

20 

 -עֶגְנָא איִיַז ןעֶּבאָה ,ןעֶריֹולְרעֶפ ראַז ןיִועֶג רֶעייֵז ןּופ
 ןייַרַא קְראַמ ןיִא אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ;אָליִס דְנּוא םֹולֹוּפ טְּפאַח
 טְרְהָיְפעֶנ אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :עֶטְצֶלֶע איִד ּוצ טְּפעֶלְׁשעֶג
 סאוָו רעֶנעֶמ עֶזיִד טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶריִנעֶר איד ּוצ
 :טאָטְׁש עֶרעֶזְנּוא ןיִא רּורְפיֹוא ןייֵא ןעֶכאַמ ןעֶדּי ןעֶנעֶז
 ּטִיָנ ןעֶנעֶמ ריִמ סאו םיִגָהְנִמ עֶכְלעֶזַא ןעֶרְהעֶל אייֵז דְנּוא
 דְנּוא :םיִמֹור ןעֶנעֶז ריִמ ןִיִראָו ,ןּוהְמ טיִנ דְנּוא ןעֶמעֶנְנָא
 איד דִנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא אייֵז ןעֶנעֶק זיִא קְלאַפ .סאָד

 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶסיִרעֶנְּפָא רעֶדייֵלְק עֶרייז ןעֶּבאָה רעֶריִנעֶר -
 אייז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶסייֵמְׁש ןעֶסייֵהעֶג אייֵז

 םיִנְגְנעֶפעֶג םיִא אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶנאָלְׁשעֶג קְראַטְׁש
 זַא טְגאָזעֶגְנָא רעֶטְכעוֶו םעֶד ןעֶּבאָה דנוא ,ןעְֶּראועֶגְנייִרַא
 םעֶּכְלעֶזַא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶטיִה טּונ אייז לאָז רָע

 ןעֶטְׁשרעֶנְיַא םיִא אייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶטְלאַהְרעֶד טאָּבעֶג
 ץאָלְק ַא ןיִא םיִפ עֶרייֵז טאָה דְנּוא ,טְצעֶזעֶגְנייֵא םיִנְגְנעֶפעֶג
 :ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייֵא



 זומ עמכישעגלעטסאפא = -
 -עָנ אֵליִס דְנּוא םֹולֹוּפ ןעֶּבאָה טְכאַנ רעֶד ןעֶטיִמ ןיִא רעֶּבָא
 עֶנעֶגְנאַפעֶג איד דְנּוא- ,טאָנ ּוצ ןעֶגְנּוועֶג .דֶנּוִא ןעֶטעֶּב
 םיִנְרעֶטיִצְדְרֶע םיּורְג ַא ראו גְניִלְצּולְּפ :טְרעֶהעֶג אייז ןעֶּבאָה
 ָךיִז ןעֶּבאָה םיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד ןּופ ןעֶטְנעֶמאַדְנּופ .איד .ּזיִּב
 ,טְכאַמעֶגְפיֹוא דְלאַּב ןעֶראוַו ןעֶריִהְט עֶלַא דְנּוא .;טְריִרעֶג
 דְנּוא :טְכאַמעֶג זיֹול ןעֶראוַו עֶלַא ןּופ ןעֶטעֶק איד  דְנּוא
 -עֶנְפיֹוא ָּךיִז טאָה םיִנְגְנעֶפעֶג םעֶד ןּופ רעֶטְכעוֶו רעֶד איו
 -עֶנ םעֶד ןּופ ןעֶריִהְט איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה .דְנּוא טְּפאַח
 דְרעוֶוְׁש םאָד רֶע טאָה יֹוזַא ,טְכאַמעֶגְפיֹוא .ןעֶנעֶז םיִנְגְנעֶּמ
 ןעֶנְנעֶרְּבְמּוא טְלאָועֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶניֹוַצעֶגְסיֹורַא
 -םנַא ןעֶנעֶז עֶנעֶבְנאַפעֶג איִד זַא טְכאַדעֶג טאָה רֶע ןיִראוָו
 לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ ןעֶפּורעֶגְסיֹוא טאָה םֹולֹוּפ רעֶּבָא :ןעֶפאָל
 ריִמ ןיִראָו ;םעֶטְּכעֶלְׁש- ןייק ריִד אּוהְט ;טְנאָזעֶג טאָה .דְנּוא
 דְנּוא ,טְביֵל ַא טְגְנאַלְרעֶּפ טאָה רֶע דְנּוא .:אָד עֶלַא ןעֶגעֶז

 ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא זיִא דְנּוא ,גיִדְנעֶרעֶטיִצ ןעֶמּוקעֶגְנייִרַא זיִא
 טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :אָליִס דְנּוא םֹולֹוּפ ראַפ
 ךיִא זַא ןּוהְט ָּךיִא זומ סאו ,ןעֶראַה עֶנייֵמ- ,טְגאָזעֶג- דְנּוא
 ּביֹולְג ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ?ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג לאָז
 טעֶטעֶרעֶג אּוד טְסעֶו יֹוזַא .ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ראַה םעֶד ןָא
 םֶהיִא ּוצ ןעֶּבאָה אייז .דְנּוא :דְניִזעֶגְזיֹוה ןייד דֵנּוא ןעֶּרעוֶו
 סאו עֶלַא ּוצ דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד טְנאָזעֶג
 ןיִא ןעֶמּונעֶג אייֵז טאָה רֶע דְנּוא :זיֹוה ןייַז ןיִא ןעֶראַו
 -עֶג ןעֶדְנּואוְו עֶרייֵז טאָה דְנּוא טְכאַנ רעֶד ןּופ הָעָׁש רעֶזיִד
 -עֶנ דְלאַּב ןעֶנעֶז דְנייֵרְּפ עֶנייֵז עֶלַא טיִמ רֶע דְנּוא ,ןעֶׁשאוַו
 ןיִא טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא אייִז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶראוָועֶג טֶּלַבֹוט
 דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ טְלעֶטְׁשעֶגְראַפ אייֵז טאָה דְנּוא  זיֹוה .ןייַז

 טיִמ טאָג ןיִא טְּביֹולְנעֶג טאָה דְנּוא ,טְהעֶרְפעֶנ ְּךיִז טאָה רֶע
 :דְניִזעֶגְזיֹוה ץְנאַג ןייַז
 -טְפיֹוה איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶראוָועֶג גאָט זיִא סֶע ןעוֶו דְנּוא
 טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא רעֶניִדייֵציִלאָּט איִד טְקיִׁשעֶג טייל
 -ָנְנעֶפעֶג םעֶד ןּופ רַמֹׂש רעֶד דנּוא :אייֵרְפ טייל עֶזיִד זאָל
 טייֵלְטְּפיֹוה איִד . ,סֹולֹוּפ ּוצ טְנאָזעֶג רעֶטְרעוֶו עֶזיִד טאָה םיִנ
 טְמּוק ּםּורָד ;ןעֶרעוֶו אייֵרְפ טְלאָז-רֶהיֵא זַא טקיִשעֶב ןעֶּבאָה
 טאָה םֹולֹוּפ רעֶּבָא -;ןעֶדיִרְפ ןיִא טְהעֶג דְנּוא םיֹורַא דְנּוצַא
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 זי וט עטכישעגלעטסאפא ןיפ טד שב
 ןעֶנאַלְׁשעֶג ְּךיִלְטְנעֶּפֶע םֶנּוא ןעֶּבאָה אייֵז ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ
 אייֵז דְנּוא ,טייַל עֶׁשיִמֹור ןעֶנעֶז ריִמ סאָו ,טָּפְׁשִמ ןְהָא
 דְנּוצַא דְנּוא ,ןעֶפְראוָועֶגְנייֵרַא םיִנְגְנעֶפעֶג םיִא םֶנּוא ןעֶּבאָה
 טְרֶעייֵנ !ןייֵנ ?ןעֶזאָלְסיֹורַא טייֵהְרעֶליִטְׁש םִנּוא אייֵז ןּוהְט

 :ןעֶרְהיִפְכיֹורַא םֶנּוא דְנּוא ןעֶמּוק טְסְּבְלעֶז אייֵז ןעֶזאָל
 טְלֶהעֶצְרעֶד רעֶטְרעוֶו עֶזיִד ןעֶּבאָה רעֶניִדייֵציִלאָּט איִד דְנּוא 8
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 אייֵז זַא טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז איז דְנּוא ?םייֵלְטְּפיֹוה איִד ּוצ
 דְנּוא :ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה יֹוזַא ,םיִמֹור ןעֶנעֶז
 ןעֶטעֶּבעֶגְרעֶּביִא אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז
 אייז ןעֶּבאָה דְנּוא טְרְהיִפעֶנְסיֹורַא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דֵנּוא
 דְנּוא :ןעֶהעֶנְסיֹורַא טאָטְׁש רעֶד ןּופ ןעֶלאָז אייֵז ןעֶמעֶּבעֶג
 ןעֶנעֶז ,ןעֶמּוקעֶגְסיֹורַא םיִנְנְנעֶפעֶג םעֶד םיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז איוִו דְנּוא ,אָיְדּול ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְנייִרַא אייֵז
 דְנּוא ,טְסייֵרְמעֶג אייֵז אייֵז ןעֶּבאָה ,רעֶדיִרְּב איִד ןעֶהעֶז

 ללא :ךעֶּנְנאַּגעֶגְקעוֶוַא ןעֶנעֶז אייֵז
 י--" .ז לעטיפאק

 םיִלּופיִּפְמַא ָךְרּוד ןעֶגְנאַנעֶגְכְרּוד ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 אָקיִנֹולאַסעֶּת ןייק ןעֶמּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ,אָיְנֹולֹוּפַא דְנּוא
 אייֵז ּוצ זיִא םֹולֹוּפ דְנּוא :לּוׁש עֶׁשיִדּוי ַא ראו םֶע ּואוְו
 אייֵרְד דנּוא ;טייֵהְניֹואְועֶנ עֶנייֵז ָּךאָנ ןעֶמּוקעֶגְניירַא
 :םֶפיֵרְׁש רעֶד םיֹוא טעֶרעֶנ אייֵז טיִמ רֶע טאָה םיִתָּבַׁש
 זַא ,ןעֶזיוִועֶג אייֵז טאָה דְנּוא טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה רֶע רֶנּוא
 טיֹומ םעֶד ןּופ דְנּוא ןעֶדייֵל טְסּומעֶג טאָה ַחיִׁשְמ רעֶד
 עֶגיִדעֶרְּפ ּךיִא ןעֶכְלעוֶו ַעּוׁשֵי רעֶזיִד זַא דְנּוא ןְהעֶטְׁשְפיֹוא
 ןעֶּבאָה אייֵז ןּופ עֶכיֵלְּטֶע דְנּוא :ַחיִׁשְמ רעֶד זיִא ְָּךייַא ּוצ
 ,אָליִס דְנּוא םֹולֹוּפ ּוצ טְפעֶהעֶּב ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְּביֹולְגעֶג
 גיִנעוֶו טיִנ דְנּוא ,ןעֶכיִרְג עֶמּורְפ איִד ןּופ לאָצ עֶסיֹורְג ַא דְנּוא
 םאוו ןעֶדּוי איִד רעֶּבָא :רעֶּבייוֵו עֶניִדְנעֶטְׁשְנַא איִד ןּופ
 דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג אֵנֵקְמ אייֵז ןעֶּבאָה (טְּביֹולְנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה

 ןּופ רעֶנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש עֶכיִלְטִע ןעֶמּונעֶג ְּךיִז טיִמ ןעֶּבאָה
 ַא ןעֶּבאָה דְנּוא אָתיִּכ ַא טְכאַמעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,סאָנ רעֶד
 -עֶּב ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;טאָטְׁש רעֶד ןיִא טְכאַמעֶג םִראַל
 טְלאוָועֶג אייֵז ןעֶּבאָה דנּוא ,ןֹוסָי ןּופ זיֹוה סאָד טְרעֶנעֶל
 אייז ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו דְנּוא :קְלאָפ םּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא
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 רעֶדיִרְּב עֶכיֵלְמֶע דְנּוא ןֹוסָי אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶניִּפעֶנ טיִנ
 דְנּוא ,טאָמְׁש רעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איֵד ּוצ טְּטעֶלְׁשעֶנ

 טְלעוֶו איד ןעֶּבאָה סאָו עֶזיִד זַא ןְעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה
 דָנּוא :ןעֶמּוקעֶג רעֶהַא אָד ְּךיֹוא ןעֶנעֶז ,טְרְהעֶקְרעֶּביִא
 -ךעֶדיו עֶלַא עֶזיִד דנּוא ;ןעֶמּונעֶנְפיֹוא אייֵז טאָה ןֹומָי
 םעֶדְניִא רֶסיֵק םעֶד ןּופ ץעֶזעֶנ איִד ןעֶנעֶק ןעֶניִנעֶּטְׁש
 רעֶד גיִנעֶק רעֶרעֶדְנַא ןייֵא אָד זיִא םִע זַא ןעֶנאָז אייֵז
 8 קְלאַפ םאָד טְנְרעֶצְרעֶד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ַעּוׁשַי זיִא
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו טאָטְׁש רעֶד ןּופ עֶטְׁשְרעֶּביֹוא איד דְנּוא
 9 גְנּורעֶכיִזְרעֶפ ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְרעֶהעֶג םאָד
 אייז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;עֶניִרְּביִא איִד דִנּוא ןֹוסָי ןוֿפ
 :טְזאָלעֶג אייֵרְּפ
 10 אייֵּב אָליִס דְנּוא םֹולֹוּפ דְלאַּב ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב איִד דְנּוא
 ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו עֶכֶלעוֶו ,הָאֹורְּב ןייק טְקיִׁשעֶנְסיֹורַא טְכאַנ
 -ְנאַגעֶגְנייַרַא לּוׁש עֶׁשיִדּוי איד ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶמּוקעֶגְניִהַא
 11 ןיִא איִד איז ןעֶזעוֶועֶג רעֶלְדֶע ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא :ןעֶנ
 ןעֶמּונעֶגְנָא טְראוָו סאָד ןעֶּבאָה אייֵז םעֶדְניִא אָקיִנֹולאַסעֶּת

 טְׁשְראָפעֶג ְּךיִלְנעֶט ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶליוִו ןעֶצְנאַג םעֶד טימ
 ןכ ןעֶּבאָה םּורָד :יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶזיִד ּביֹוא טְּפיְִּׁש איִד
 עֶׁשיִקעֶרְג איד ןּופ גיִנעוֶו טיִנ דְנּוא ,טְּביֹּולְגעֶג אייֵז ןּוּפ עֶליִפ
 13 ןעֶדּוי איד ןעוֶו רעֶּבָא :רעֶנעֶמ דְנּוא ןֶעיֹורְפ עֶניִּדְנעֶטְׁשְנַא
 טאָה םֹולֹוּפ זַא ןעֶראָועֶג ראוָועֶג ןעֶּבאָה אָקינֹולאַסעֶּת ןּוֿפ
 אייז ןעֶנעֶז ,טְגיֵדעֶרְּפעֶג טאָג ןּופ טְראוָו סאָד הָאֹורְּב ןיִא ְּךיֹוא
 דְנּואְטְנעֶרעֶגְפיֹוא טייל איִד ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנ ןיִהַאְּדיֹוא
 14 ְּךייֵלְג םֹולֹוּפ רעֶדיִרְּב איִד ןעֶּבאָה ןאד דְנּוא :טְצעֶהעֶנְפיֹוא
 אָליִס רעֶּבִא  ;םַי םּוצ זיִּב ןְהעֶנ לאָז רֶע זַא טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא
 18 סאוָו איִד דְנּוא :ןעֶּביִלְּבעֶנ טְראָד ןעֶנעֶז םֹויִתּומיִּט דְנּוא
 ןייק זיִּב טְכאַרְּבעֶג םֶדיֵא ןעֶּבאָה טייֵלְנעֶּב םֹולֹוּפ ןעֶּבאָה
 ּוצ לְהעֶפעֶּב ַא ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,םַניִּתַא
 ןעֶטְסְדְניוִוְׁשעֶג םּוצ ןעֶלאָז אייֵז זַא .םֹויַתֹומיִט דְנּוא אָליִס
 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶנעֶז ,ןעֶמּוק םֶהיֵא ּוצ
 16 םַניִּתַא ןיִא טְראוַועֶג אייז ףיֹוא טאָה םֹולֹוּפ לייוַוְרעֶד דנּוא

 רֶע ןעוֶו ,ןעֶראָועֶג טְרעֶטיִּבְרעֶד םֶהיֵא ןיִא טְסייֵג ןייַז זיִא
 רעֶמעֶנְּפָא טאָה טאָטְׁש עֶצְנאַג איִד זַא ןעֶהעֶזעֶג טאָה

 נפ
 עה

 יה
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 ַאיח ְטיִמ לּוש רעֶד ןיִא טעֶנַעַטעֶג רֶע טאָה םּורְד :טְניִדעֶג
 םעֶד ףיֹוא דְנּוא .עֶניִטְכְראָפְסְמאָנ איד טיִמ דְנּוא ןעֶדּוי

 :טְנעֶּנעֶנעֶּב ָּךיִז טאָה רֶע ןעֶמעוֶו טיִמ גאָט עֶלַא קְראַמ
 דְנוא .םִַײַהֹוקיּפַא אָיִד ןּופ ןעֶפאָזאָליִפ עֶכיִלְטֶע דְנּוא

 יִּמֲע רֶנּוא .ןעֶשיִרְטְׁשעֶג םֶהיֵא טיִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶקיִאֹוׁטְמ
 ?ןעֶּנאָז רעֶרעֶדיֹולְפ רעֶזיִד ליוו סאוָו ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶכיֵל

25 

26 

 טְלְהעֶטּרעֶד רֶע זַא םיֹוא טְהעֶז םִע ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא
 איד טְניִדעֶרְּפעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ;רעֶטעֶנ עֶדְמעֶרְּפ ןּופ
 אייז דְנּוא :םיִתָמַה תַיְחִת דָנּוא ַעּוׁשִי ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב

 ּםּוגאַּפָאְעְרַא םּוצ טְרְהיִפעֶג דֵנּוא ןעֶטְלאַהעֶגְנָא םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ְעייֵנ עֶזיִד סאו ןעֶסיוִו ריִמ ןעֶנאָק ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה  דְנּוא
 טְּסְנְנעֶרְּב אוד ןיראוָו ?טְסְדעֶר אּוד עֶכְלעוֶו ןּופ זיִא עֶרְהעֶל
 ןעֶליוִו םוּרד- ;ןעֶריֹוא עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶכאַז עֶדְמעֶרְפ םעֶּפֶע
 ןּופ טייל עֶלַא ןּונ :ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶדיִדר סאָָו ןעֶסיוִו  ריִמ
 טְניֹואוְועֶג טְראָד ןעֶּבאָה סאו עֶדְמֹעֶרְפ איִד דְנּוא םַניִּתַא
 םעֶּפֶע רעֶסיֹוא ,טְכאַרְּבְרעֶפ טיִנ טְשְרעֶדְנַא טייֵצ איִד ןעֶּבאָה
 :ןעֶרעֶה ּוצ רעֶדָא ןעֶנאָז ּוצ םֶעייֵנ
 םּוּגאַּפָאֶעַרַא ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶנאַטְשעֶג זיִא םֹולֹוּמ .דְנּוא
 זַא העֶז-ָךיִא .םַניִּתַא ןּופ רעֶנעֶמ רֶהיֵא ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא
 ןיִרַאָו :שיִּביֹולְנְרעֶּבָא לעֶסיִּבַא ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא טְנעֶד רֶהיֵא

 -םעֶטאָּנ עֶרייַא ּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶגייֵּבְראָפ ןיִּב ְּךיִא איז
 זיִא סאו ַחּבְזִמ ַא ןעֶניִפעֶג ְּךיִא ּבאָה ןעֶהעֶזעֶג עֶטְסְניִד
 ןעֶטְנאַקעֶּבְנּוא ןייֵא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶג ףיֹורְד
 רֶהעֶלְקְרעֶד טְניִד ְּךיִלְדְנעֶסיוְִנּוא רֶהיֵא ןעֶבְלעוֶו םֹורְד .טאָג
 טְלעוֶו-איַד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה סאָו טאָנ רעֶד :ךייַא ָךיִא
 ןּוּפ רֶאָה רעֶד זיִא רעֶזיִד ,ןעֶניִרְד זיִא סאָו סעֶלַא דְנּוא
 םֵאָו לעֶּפְמעֶט ןיִא טיִנ טְניֹואוְו רֶע דְנּוא ,דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה
 -טניִדעֶג טיִנ ָּךיֹוא זיִא דְנּוא :דְנעֶה טיִמ טְכאַמעֶג ןעֶנעֶז
 ּםעֶּטִע טְלאוָו רֶע איו יֹוזַא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ דְנעֶה איד  ָךְרּוד
 רעֶּק ןעֶּבעֶנעֶג עֶלַא ּוצ ןיילַא טאָה רֶע  ןִיַראָו ,ןעֶפְראַדעֶּב
 ןּופ טאָּה רֶע דְנּוא :ןעֶכאַז עֶלַא דְנּוא םעֶטֶא דְנּוא ןעֶּב
 אייז .זַא .ןעֶשְנעֶמ ןּופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא טְכאַמעֶג טּולְּב ןייֵא
 דְמְּטעֶפ טאָה דְנּוא דְרֶע עֶצְנאַג איִד ףיֹוא ןעֶניֹואוו ןעֶלאָז

 טעֶנעֶדְרָאְרעֶפ רֶעיִרְפ ןעֶנעֶז או ןעֶטייֵצ איִד טְצעֶזעֶג



 חי זי עטכישעגלעמסאפא

 ןעֶליִפ ְּךאָד םֶהיֵא אייֵז ןעֶלעוֶו רעֶמאָט ;ןעֶבּוז טאָנ ןעֶלאָז
 ןּופ ןעֶדעֶי ןּופ טייוו טיִנ זִיִא רֶע עֶׁשְטאָה .ןעֶניִפעֶג דְנּוא
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 27 ַאייֵז זַא :בְנּוניֹואוְו רֶעייֵז ןּופ ןעֶצְנעֶרְג איִד דְנּוא ;ןעֶראָועֶב

 28 םֶנּוא ןעֶנעוֶועֶּב דְנּוא ריִמ ןעֶּבעֶל םֶהיֵא ןיִא ןִיַראָו :סְנּא
 -אָה םיִרָרֹוׁשְמ עֶרֶעייֵא ןּופ עֶּביִלְטֶע איו יֹוזַא ,ןעֶנעֶז דְנֹּזִא
 :בֵנּומאַטְׁשִפֶא עֶנייז ְּךיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו---;טְגאָזעֶג ןעֶּב
 -אָז ;טאָג ןּופ גָנּומאַטְׁשְּפֶא איד ןעֶנעֶז . רִיַמ לייוו :םּורְד-=
 דְלאָג ּוצ ָּךיִיַלְנ זיִא טייֵהְטאָנ איד זַא ןעֶקְנעֶד טיִנ ריִמ ןעֶל

 רעֶטְסיִוֵמ ַא ןּופ קיִטְׁשְטְסְנּוק ַא ,ןייֵטְׁש רעֶדָא רעֶּבְלִיִז .רעֶדָא
 -קעוֶוַא טאָנ טאָה םּורְד :ןעֶקְנאַדעֶג עֶכיִלְשְנעֶמ ןּופ דְנּוא
 רעֶּבָא ;טייֵהְנעֶסיווְנּוא רעֶד ןּופ טייֵצ איִד ןּופ ןעֶהעֶזעֶג

 רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא זַא רֶע טְלְהעֶפעֶּב .דְנּוצַא
 גאָט ַא טְצעֶזעֶגְסיֹוא טאָה רֶע ןיִראוָו :ןּוהְמ הָבּוׁשִּת ןעֶלאָז

 ָךְרּוד ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג טיִמ ןעֶטְכיִר טְלעֶו איד טעֶו רֶע ןעזִו
 טאָה רֶע ףיֹורָד ;טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָה רֶע םאוָו ןאַמ םעֶד

 םֶהיִא .םאָה ; רֶע םעֶדְניִא ןעֶׁשְנעֶמ . עֶלַא וצ טְרעֶכיִזְרעֶפ
 :עֶטיֹוט איִד ןּופ טְקעוֶועֶגְּפִיֹוַא
 ןעֶּבאָה ;םיִתַמַה תִיַחִּת ןּופ טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא

 ריִמ !טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא רעֶּבֶא  ,טעֶּמְׁשעֶב .עֶביֵלְטֶע
 :ְךאַז רעֶזיִד ןעֶנעוֶו ןעֶרעֶה לאָמַא רעֶדיוו ָּךיִד ןעֶלעֶו
 :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םֹולֹוּפ זיִא יֹוזַא
 טְפעֶהעֶּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה רעֶנעֶמ עֶכיֵלְמֶע רעֶּבָא
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא עֶכְלעוֶו ןעֶׁשיִוְצ ,טְּביֹולְנעֶג .ןעֶּבאָה דְנּוא
 -עֶג טאָה םאָ איֹורְפ ַא דְנּוא םּוגאַּטפָאֶעְרַא ןּופ םֹויִסּונֹויִד
 ;אייֵז טיִמ עֶרעֶדְנַא ְּךאָנ דְנּוא םיִראָמאַד ןעֶסייֵה

 חי לעטיפאק
 זיִא דְנּוא ,םֵניִּתַא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא םֹולֹוּפ זִיִא םעֶדְכאָנ
 דּוי ַא ןעֶניִפעֶג טאָה רֶע דְנּוא :םֹותְניִרֹוק ןייק ןעֶמּוקעֶג
 ןיִא ןעֶריֹוּבעֶג זיִא רעֶכְלעוֶו ,אָליוִוְקַא ןעֶסייֵהעֶג טאָה םאו
 טיִמ אָיִלאַטיִא ןּופ ןעֶמּוקעֶג גְנאַל טיִנ זיִא דְנּוא .םֹוטְנוּפ
 זַא ןעֶליֹופעֶּב טאָה םֹויַדֹולְק ןיִראָָו ,אֶליִקְסיִרְּפ .ּבייוװ :ןייַז
 ּוצ זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶהיִצְקעוֶוַא םֹור ןּופ ןעֶלאָז ןעֶדּוי עָּלַא
 עֶניִּבִלעֶז אֵיָד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ליײװ דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ אִיז
 טייֵּבְרַאעֶג טאָה דָנּוא ןעֶּביִלְּבעֶג אייֵז אייַּב רֶע זיִא הָכאָלְמ

27 

30 

 אפ

 א יי



 חי עטכישענלעטסאפא 56
 :ןעֶכאַמ ןעֶטְלעֶצעֶג ןעֶועוֶועֶג זיִא הָכאָלְמ רֶעייֵז ןיִראָו

 דְנּוא ;תָּבַׁש עֶלַא לּוׁש רעֶד ןיִא טעֶנַעַטעֶג טאָה רֶע דְנּוא 4
 :טעֶרעֶנְרעֶּביִא ןעֶקעֶרְג איד דְנּוא ןעֶדּוי איד טאָה

 ןּופ ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז םֹויִתֹומיִט דְנּוא אְליִס ןעוֶו דְנּוא ?
 ןעֶראָועֶג ןעֶגְנּואוְוְצעֶנ טְסייֵג םעֶד ןּופ םּולֹוּפ זיִא ,אָיָנֹודְקַמ

 רעֶד ויִא ַעּוׁשֵי זַא טְגייֵצעֶּב ןעֶדּוי איִד ּוצ טאָה רֶע דְנּוא

 -אָה דְנּוא טְצעֶועֶגְרעֶדיוו ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא - :ַחיִׁשָמ 6
 טְלעֶקאָׁשעֶגְּפָא דיילק ןייַז טאָה רֶע דְנּוא ;טְרעֶטְסעֶלעֶג ןעֶּב
 ףיֹוא ןייַז לאָז טּולְּב רֶעייֵא ,טְנאָזעֶב אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא
 ןְהעֶנ ְךיִא לעוֶו ןָא דְנּוצַא ןּופ ;ןייר ןיִּב ָךיִא ,ּפאָק רֶעייֵא

 ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןעֶמְראָד ןּופ זיִא רֶע דְנּוא :םִיֹוג איִד ּוצ 7
 םאָו ןאַמ ַא ןּופ זיֹוה םעֶד ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא דִנּוא
 ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא םאָװ םּוטְסּוי םֹויִטיִט ןעֶסייֵהעֶג טאָה
 רעֶד ןעֶּבעֶנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ויֹוה םעֶמעוֶו ,רעֶניִטְכְראָפְסְאָנ

 -עֶנ טאָה לּוׁש רעֶד ןּופ םַנְרַּפ רעֶד םֹוּפְסיִרְק דְנּוא :לּוׁש 8
 עֶליִּפ דְנּוא ,דְניִזעֶנְזיֹוה ץְנאַג ןייַז טיִמ ראַה םעֶד ןָא טְּביֹולְג
 ןעֶּבאָה טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה םאָו רעֶטְניִראַק איד ןּופ
 :ןעֶראָועֶג טְלֵבֹוטעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְּביֹולְגעֶג

 -רֶע עֶנייֵא ָּךְרּוד טְגאָזעֶג םֹולֹוּפ ּוצ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא 9
 עֶר טְרֶעייֵנ ,טיִנ ְּךיִד טְכְראָפ ;טְכאַנ רעֶד ןיִא גְנּונייֵש

 דְנּוא ,ריִד טיִמ ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו :ליִטִׁש טיִנ גייוַװְש דְנּזא 0
 ןּוהְט ּוצ סעֶטְכעֶלְׁש ריד ןעֶהעֶטְׁשְרעֶטְנּוא ְּךיִז טעוֶו רעֶנייֵק

 רֶע דְנּוא :טאָטְׁש רעֶזיִד ןיִא קְלאַפ ליִפ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו 1
 דְנּוא םיִׁשָדֲח םְקעֶז דְנּוא רֶהאָו ַא ןעֶּביִלְּבעֶג טְראָד ּויִא
 :טְרְהעֶלעֶג טאָג ןּופ טְראָָו סאָד אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ טאָה

 ןעֶנעֶז ,אָיַכַא ןּופ טְׁשְריִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןֹויְלִנ ןעוֶו רעֶּבָא 2
 םֹולֹוּפ ןעֶגעֶק ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא גיִמיִטְׁשְנייֵא ןעֶדּוי איד

 ןעֶּבאָה דְנּוא :טָּפְׁשִמ םּוצ טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא 8
 טאָג ןעֶלאָז אייֵז זַא טייֵל איִד טעֶרְרעֶּביִא רעֶזיִד ,טְנאָזעֶג

 טְלאוָועֶג טאָה םֹולֹוּפ ןעוֶו רעֶּבָא :הָרֹוּת רעֶד ןעֶנעֶק ןעֶניִד 4
 ןעֶדּוי איד ּוצ טְגאָזעֶג ןֹויְלַג טאָה ,ןעֶכאַמְפיֹוא ליֹומ ןייֵז
 ְךאַז לאַניִמיִרְק ַא רעֶדָא טְכעֶרְנּוא ןייֵא ןייַז טְלאוָו םִע ןעוֶו
 לאָז ְּךיִא ןעֶזעוֶועֶג טְכעֶר סֶע טְלאָו יֹוזַא ןעֶדּוי רֶהיֵא

 ןעֶנעוֶו ןעֶנאַרְפ ןעֶנעֶז םִע ןעֶו רעֶּבָא :ןעֶטְלאַהְסיֹוא ייֵא 2



 אָא חי עטכישענלעטסאפא
 טְהעֶז ,הָרֹוּת עֶרֶעייֵא ןעֶנעוֶו דְנּוא ןעֶמעֶנ דִנּוא םָראָו ַא

 ןַײק ןייז טיִנ ליז ְּךיִא ןיִראָו ;ּוצְרעֶד טְסְּבְלעֶז רֶהיֵא
 -עֶגְקעוֶוַא אייז טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶכאַז עֶזיִד רעֶּביִא רעֶטְכיִר

 / ןעֶּבאָה עֶלַא אייֵז דְנּוא :לּוטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד ןּופ ןעֶּביִּרְט
 דְנּוא ,לוש רעֶד ןּופ ןעֶמְצְלֶע םעֶד ,טְסאַפעֶנְנָא םעֶנעֶּתְסאָס

 דְנּוא .לּוטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד ראָפ ןעֶגאָלְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :ןעֶזעוֶועֶג רַעַצְמ רעֶּביִראָד טיִנְראָג ְּךיִז טאָה ןֹויַּלַג
 ְךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶג געֶט עֶליִפ ְּךאָנ זיִא םֹולֹוּפ דְנּוא

 טְפיִׁשעֶגְקעוֶוַא ְּךיִז טאָה דְנּוא ,רעֶדיִרְּב איִד טיִמ טְנעֶגעֶזעֶג
 ;םֶהיִא טיִמ אָליזְקַא דְנּוא אָליִקְסיִרְּפ דְנּוא ,אָיְרּוס ןייק

 ןיִראָז ,הָאיִרְּכְנאָק ןיִא ןעֶריֹוׁשעֶג ּפאָק ןייַז טאָה רֶע .רָנּוא
 -עֶנֵפּורַא זיִא רֶע ךְנּוא :רָדֵנ ַא טאַהעֶג ְּךיִז ףיֹוא טאָה רֶע

 טְזאָלעֶגְרעֶּביִא טְראָד אייֵז טאָה דְנּוא .םֹוזעֶפֶע ןייק ןעֶמּוק
 דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא לּוׁש רעֶד ןיִא טְסְּבְלעֶז זיִא רֶע רעֶּבָא
 ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶדּוי איִד טיִמ טעֶנַעַטעֶג טאָה
 -ייֵלְּב טייֵצ עֶרעֶגְנעֶל ַא אייֵז אייֵּב לאָז .רֶע ןעֶמעֶּבעֶנ םֶהיֵא
 טיִמ ְּךיִז טאָה רֶע טְרֶעייֵנ :טְלאָועֶג טיִנ רֶע טאָה ןעָּב
 רעֶדיוז ָךייֵא ּוצ לעֶו ְּךיִא ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְנעֶגעֶזעֶג אייֵז
 םֹוזעֶפֶע ןּופ זיִא רֶע דְנּוא .ןעֶליוִו םעֶטאָנ טיִמ ןעֶרְהעֶקְקיִרּוצ
 ןיִרְסיֵק ןייק ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא זיִא דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא
 ,טְסיִרְגעֶג הָלֵהְק איִד טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא דִנּוא
 רֶע ןעוֶו דְנּוא :אָיִכֹויִטְנַא ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְּפּורַא זיִא דְנּוא
 -קעוֶוַא רֶע זיִא ,ןעֶטְלאַהעֶנְפיֹוא טייֵצ ַא טְראָד ְּךיִז טאָה
 -אַנ דְנאַל םאָד ןעֶראָפעֶגְכְרּוד רֵדֵּסְּכ זיִא דְנּוא .ןעֶנְּנאַּגעֶּג
 :טְקְראַטְׁשעֶג םיִדיִמְלַּת עֶלַא טאָה דְנּוא ,אָיַנּורְפ דְנּוא אָיִּטאַל
 -עֶנ זיִא םֹולֹוּפַא ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאָו דּוי רעֶסיוִועֶּג ַא דְנּוא
 סיֹוא טְרּוּבעֶנ ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו ,םֹוזעֶפֶע ןייק ןעֶמּוק

 איד ןיא גיִטְכעֶמ דנּוא ,ןאַמ רעֶטעֶדעֶרעֶּב ַא .אָּיַרְדִּנַמְּכעֶּלַא
 ןּופ געוֶו םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טְרְהעֶלעֶג ויִא רעֶזיִד :טְפיִרְׁש
 דְנּוא ,טְסייֵג םיִא גיִטְפאַהְּבעֶל ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא ,ראַה םעֶד
 רּזנטאָה רֶע רעֶּבָא ,ַעּוׁשֵי ןעֶגעוֶוטְרְהעֶלעֶג דְנּוא טעֶרעֶּג טֵאָה
 -ָנָא טאָה רֶע דִנּוא :ןָנָחֹוי ןּופ הָליִבְמ .רעֶד ןּופ טְסּואוְועֶנ
 ןעוֶו דְנּוא .לּוׁש רעֶד ןיֵא ןעֶרְהעֶל ּוצ ְּךיִלְטְנעֶפֶע ןעֶּביֹוהעֶג
 ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אָליִקְסיִרְּפ .דְנּוא .אָליווקַא
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 -עֶּב ְּךאָנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ְּךיִז ּוצ םֶהיֵא אייֵז
 טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :שְרְהעֶלְקְרעֶד טאָג ןּופ נעוֶו םעֶד רעֶס
 םֶהיֵא רעֶדיִרְּב איִד ןעֶּבאָה ,אָיַכַא ןייק ןעֶהעֶנְבְרּוד טְלאוָועֶג
 זַא ןעֶּביִרְׁשעֶנ םיִדיֵמְלַּת איִד ּוצ ןעֶּבַאָה דְנּוא טְניִהְשּומְרֶע
 ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעדֶו דְנּוא .ןעֶמעֶנְפיֹוא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז
 ָךֶרּוד טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןעֶפְלאָהעֶג ליפ רֶע טאָה
 ;טְנעֶלְרעֶדיִו קְראַטְׁש ןעֶדּוי איד טאָה רֶע ןיִראָוָו :דאָנְג
 זַא ןעֶזיוִועֶּב טְפיִרְׁש רעֶד םיֹוא ְךיִלְטְנעֶפֶע אייֵז טאָה דְנּוא
 :ַחיִׁשָמ רעֶד זיִא ַעּוׁשי

 טי לעטיפאק
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא םולֹוּפַא לייוַו ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא סֶע דְנּוא
 רעֶּביֹוא איד ְּךְרּוד ןעֶנְנאַנעֶנְכְרּוד םֹולֹוּפ זיִא םֹוּתְנַרּוק
 עֶב טאָה דְנּוא םֹוזעֶּפְע ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא דְנּוא ,דְנעֶנעֶג
 טאָה ,טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא :םיִדיִמְלַּת עֶכיִלְטֶע ןעֶניִפ
 -עֶג טאָה רֶהיֵא טְניִז ׁשֶֹּוקַה ַחּור םעֶד ןעֶטְּלאַהְרעֶד רֶהיֵא
 ןעֶּבאָה ריִמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דָנּוא ?טְּביֹולְנ
 :שֶרֹוקַה ַחּור ַא ןעֶנאַהְראַפ זיִא סֶע ּביֹוא טְרעֶהעֶג טיִנ ּוליֵּפַא
 טְלֵבֹוטעֶג ןעֶד רֶהיֵא טְנעֶז סאָָו ּוצ טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןּופ הָליֵּבְט רעֶד ּוצ טְנאָזעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ?ןעֶראָועֶג
 טיִמ טְלֵבֹוטעֶנ טאָה ןֶנָהֹוי ,טְנאָזעֶג טאָה םֹולֹוּפ דְנּוא :ןָנָחֹוי
 זַא קְלאָפ םּוצ טְנאָזעֶג טאָה דִנּוא הָבּוׁשְּת ןּוֿפ הָליִבְט רעֶד
 םאָד ,םֶהיֵא ְּךאָנ טְמּוק סאו םֶהיֵא ןָא ןעֶּביֹולְג ןעֶלאָז אייֵז
 -עֶג סאָד ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו דְנּוא :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןָא זיִא
 ןּוֿפ ןעֶמַאָנ םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְלֵבֹוטעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ,טְרעֶה
 אייֵז ףיֹוא דְנעֶה איִד טאָה םּולֹוּפ ןעֶו דְנּוא :ַעּוׁשִי ראַה םעֶד
  הנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ אייֵז ףיוא ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד זיִא ,טְנעֶלעֶג
 דעֶג תֹואּובְנ ןעֶּבאָה דְנּוא תּונֹושְל טיִמ טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז

 :םֵּלעוֶוַצ ןעֶנעֶק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶנעֶמ עֶלַא דְנּוא :טְנאָז 7
 אייֵרְד טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶגְנייַרַא לּוׁש רעֶד ןיִא זיִא רֶע דְנּוא 8
 דְנּוא טעֶנַעַטעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶכאָרְּפְשעֶג גיִהְטּומ םיִׁשָדָח
 ןעוֶו רעֶּבָא :טאָנ ןופ ְּךייֵרְניִנעֶק םעֶד ןעֶנעוֶו טעֶרעֶגְרעֶּביִא 9

 טיִנ ןעֶּבאָה' דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג טעֶטְראַהְרעֶּפ ןעֶנעֶז עֶכיֵלְּטִע
 -םעֶלעֶנ קְלאַּפ םעֶד ראָפ געוֶו םעֶד ןעֶּבאָה דְנּוא טְּביֹולְנעֶג
 איד טאָה דְנּוא ,טְבייוֵועֶנְסיֹוא ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא ,טְרעֶט
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 ןיִא טעֶנעַּטעֶג ְךִיַלְנעֶמ טאָה דְנֹוא ;טְרעֶדְנּוזעֶנְּפֶא םיִדָיִמְלַּת
 10 איייוַוְצ ןעֶהעֶׁשעֶג זִיַא סאָד דְנּוֲא :םֹונאַריִט ןּופ לּוש רעֶד

 ןעֶדוי ,אָיְסַא ןִיַא טְניֹואוְועֶג ןעֶּבאָה םאָָה עֶלַא זַא יֹוזַא ;הֶהאָי

 :ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ,ןעֶקעֶרְ דְנּוא

 דְנעֶה איד ָּךְרּוד תֹורּובְנ עֶסיֹורְנ ןּוהְטעֶנ טאָה טאָנ דְנּוא

 ּבייֵל ןייַז ןּופ טְכאַרְּבעֶג טאָה ןעֶמ זַא יֹוזַא :םֹולֹוּפ ןּופ

 איד דָנּוא ,עֶקְנאַרְק איִד ּוצ רעֶכּוטְראַפ רעֶדָא רעֶכיִט

 -ְםייֵג עֶזעֶּב איד דֵנּוא .טְזאָלְרעֶפ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶטייֵּהְקְנאַרק
 עַׁשיִדּוי איִד ןּופ עֶכִיַלְמֶע דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹרַא ןעֶנעֶז רעֶמ

 ָךיִז ןעֶּבאָה ,רעֶרעוֶוְׁשעֶּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאוו רעֶרעֶדְנאַוַו
 ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפּורּוצְנֶא .ןעֶמּונעֶגְרעֶטְנּוא

 דְנּוא רעֶטְסייִג עֶזעֶּב טאַהעֶנ ןעֶּבאָה סאָוָז איִד רעֶּביִאַעּושַי

 םֹולֹופ םעֶד .ַעּוׁשִי אייֵּב ָךייַא רעווֶוְׁשעֶּב ְּךיִא ,טְנאָזעֶג ְןעֶּבאָה

 ןעֶסיוִועֶג ַא ןּופ ןְהיֵז ןעֶּביִז ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סֶע דְנּוא :טְגיִדעֶרְּפ
 5 דָנּוא :ןּוהְטעֶג םאָד ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו לֹודָג ןֵהֹּכ ןעֶׁשיִדוי
 אייֵז וצ טאָה דְנּוֲא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָה טְסייֵה רעֶזעֶּב רעֶד

 רעוֶו רעֶּבָא ;ְךיִא ןעֶק םֹולֹוּפ דְנּוא ָּךיִא ןעֶק ַעּוׁשִי ,טְנאָזעֶּב
 ןעֶזעֶּב םעֶד טאַהעֶג טאָה סאָו ןאַמ רעֶד דְנּוא ? רֶהיֵא טְנעֶז
 עֶדייֵּב אייֵז טאָה דְנּוא ,ןעֶבְנּורּפְׁשעֶג אייז ףיֹוא זיִא םֶסייֵג
 -עֶגְסיֹורַא זיוה םעֶד סיוא ןעֶנעֶז אֵייִז זַא יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶנייֵּב
 -עֶּב זַיִא סאָד דְנּוא :טעֶדְנּואוְוְראַפ דְנּוא טעֶקאַנ ןעֶּפאָל
 ןעֶּבאָה םאִז ןעֶקעֶרְג דְנּוא ןעֶדּוי עֶלַא ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנאָק
 -עֶג עֶלַא אייז ףיֹוא זיִא םִע דנּזַא ,םֹוזעֶפֶע ןיִא טְניֹואוְועֶנ
 ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד דְנּוא ,קעֶרְׁש ַא ןעֶלאַפ
 סאו איִד ןּופ עֶליִפ דְנּוא :ןעֶרָאָועֶנ טְכיֵלְרעֶהְרעֶפ זיִא

 -עֶג הֵדוְתִמ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה
 דְנּוא :םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵז טְלְהעֶצְרעֶד ןעֶּבאָה  דְנּוא .,ןעֶזעוֶו

 עֶרֶעייֵז ןעֶּבאָה ןעֶּביִרְטעֶג ףּוׁשְּב ןעֶּבאָה סאָו עָּכיִלְשִע
 -ְךעֶפ עֶלַא ראָפ אייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא טְכאַרְּבעֶנְפיֹונּוצ רעֶכיִּב
 ןּופְרעֶד זיִיַרְּפ םעֶד טְנעֶכעֶרעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז .דְנּוא ,טְנעֶרְּב
 ביצָפּופ ןעֶפאָרְטעֶּב טאָה סֶע זַא ןעֶניִפעֶג ןעֶּבאָה דנּוא

 ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד זיִא יֹוזַא :רעֶּבְליִז קיִטְׁש דְנעֶזיֹוט

 :טְקְראַטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶסְקאוַועֶג גיִטְכעֶמ
 טאָה ןעֶראוָועֶג טְגיִדְנֶעעֶג ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶזיִד םעֶדְכאָנ דְנּוא
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 טי עטכישענלעטסאפא
 -עֶגְכְרּוד זיִא רֶע ןעוֶו ,טְסייֵג םיִא ןעֶמּונעֶגְראָפ םֹולֹוּפ ְּךיִז
 ;םִיַלָׁשּורְי ןייק ןְהעֶג ּוצ אָיַּכַא דְנּוא אָיִנֹודְקַמ ְּךְרּוד ןעֶנְנאַג
 זּומ ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ןיִּב ְּךיִא םעֶדְכאָנ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 איִנֹודְקַמ ןייק טְקיִשעֶג טאָה רֶע דְנּוא :םֹור ןעֶהעֶז ְּךיֹוא ְּךיִא
 ,םֹוטְסַאְרֶע דְנּוא םֹויַתֹומיִט ,טְניִרעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאוָו אייוַוְצ

 ןיִא טייֵצ ַא ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא טְסְּבְלעֶז ְּךיִז טאָה רֶע רעֶּבָא
 ' :אָיְסַא

 ןייק זיִא םִע זַא טייֵצ עֶנעֶי ןעֶגעֶק ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא םִע דְנּוא
 -עֶנ ַא ןיִרַאָו :געֶו םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג ׁשַעַר רעֶנייֵלְק
 רעֶּבְליִז ַא ,םֹויְרְטעֶמיִד ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאוָו ןאַמ רעֶסיוו

 עֶנְרעֶּבְליִז עֶניִיַלְק ןעֶכאַמ ּוצ טְגעֶלְפ םאֶו רעֶטייֵּבְרַא
 טיִנ רעֶטייֵּבְרַא איִד ּוצ טאָה דנּוא .םיִמעָטְרַא ןּופ לעֶּפְמעֶט
 ןעֶפּורעֶגְנעֶמאַזּוצ אייֵז טאָה :טְכאַרְּבעֶגְנייֵא טְסְניוִועֶג גיִנעוֶו
 -םעֶׁשעֶּב רעֶכייֵלְנ ןּופ רעֶטייֵּבְרַא עֶרעֶדְנַא איד ְּךיֹוא דְנּוא
 זַא טְסייוֵו רֶהיֵא ,רעֶנעֶמ רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג טאָה ךֶנּוא גְנּוניִט
 ;ןעֶנעֶמְראַפ רעֶזְנּוא ריִמ ןעֶּבאָה טייֵּבְרַא רעֶזיִד אייֵּב

 םּוזעֶפֶע ןיִא ןייֵלַא טיִנ זַא ,טְרעֶה דְנּוא טְהעֶז רֶהיֵא דִנּוא :
 םֹולֹוּפ רעֶזיִד טאָה אָּיְסַא ץְנאַנ ןיִא שַעְמִּכ ְךיֹוא טְרֶעייֵנ
 רֶע םעֶדְניִא טְרְהעֶקעֶנְּפָא דְנּוא טעֶרעֶנְרעֶּביִא טייֵל ליִפ
 טיִמ ןעֶנעֶז סאָָו רעֶטעֶנ טיִנ ןעֶנעֶז סֶע זַא ;טְגאָזעֶג טאָה
 -ָנּוא רעֶזיִד זיִא ןיילַא טיִנ דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג דְנעֶה
 ְךיֹוא טְרֶעייֵנ ,ןעֶמּוק ּוצ הָׁשּוּב ּוצ הָנָּכְס ןיִא לעֶדְנאַה רעֶז
 ראַפ טעוֶו סיִמעֶטְרַא ןיִמעֶג עֶסיֹורְג איִד ןּופ לעֶּפְמעֶט רעֶד
 -נּוא טעוֶו הָלּודְנ רֶהיֵא דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאַהעֶג טיִנְראָג
 ;טְניִד טְלעֶו איִד דְנּוא אָיְסַא ץְנאַג רעֶכְלעוֶו ּוצ ,ןעֶהעֶנְרעֶש

 רֶהעֶז ןעֶנעֶז דְנּוא טְרעֶהעֶג םאָד ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו דִנּוא :

 םִיֹורְג ,טְגאָזעֶג דְנּוא ןְעיִרְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶראוָועֶג זעֶּב
 טאָטְׁש עֶצְנאַג איִד דְנּוא :רעֶזעֶפֶע איִד ןּופ םיִמעָטְרַא זיִא
 -עֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;לעֶמּוטעֶג טיִמ ןעֶראוָועֶג לּופ זיִא
 אָּיִנֹודְקַמםיֹוא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ,םֹובְראַטְסיִרָא דְנּוא םֹויאֵנטְּפאַח
 טיִמ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא .טְזייֵרעֶג םֹולֹוּפ טיִמ ןעֶּבאָה דְנּוא
 טאָה םֹולֹוּפ ןעוֶו דְנּוא :ןעֶפאָלעֶנְנייַרַא רעֶטַאעֶט ןיִא לאָמַא

 איד םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶהעֶנ קְלאָפ םעֶד ןעֶׁשיוִוְצ טְלאָועֶג
 איד ןּופ עֶכיִלְטֶע ְּךיֹוא דְנּוא :טְזאָלעֶג טיִנ םיִדיִמְלַּת :



 טי עטכישעגלעטסאפא
 ןעֶזעוֶועֶג דְנייֵרְפ עֶנייֵז ןעֶנעֶז סאָו אָיְסַא ןּוֿפ ןעֶריִציִפָא
 רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶנ ןעֶּבאָה דֶנּוא ,טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה
 וצ ןייֵרַא רעֶשַאעֶט םעֶד ןיִא ןְהעֶטְׁשְרעֶטְנּוא טיִנ .ְּךיִז לֵאָז
 עֶרעֶדְנַא דְנּוא ןֶעיִרׁשעֶג סאָד עֶכיִלְטֶע ןעֶּבאָה יֹוזַא :ןעֶהעֶנ
 טְלעֶמּוטְראַפ זיִא גְנּולְמאַזְרעֶּפ איִד ןיִראָו ;שְרעֶדְנַא סעֶּפֶע
 ןּופ טְסּואוְועֶנ טיִנ ןעֶּבאָה ןעֶטְסייֵמ איִד דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג
 :ןעֶמּוקעֶגְנעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶנעוֶוְטְסעוֶו
 רעֶדְנאַסְּכַלַא טְכאַרְּבעֶנְסיֹורַא אייֵז ןעֶּבאָה טייֵל איִד ןּופ דְנּוא
 רעֶדְנאַסְּכָלַא דְנּוא .טְּפיִטְׁשעֶנ רעֶטייז ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד םעֶד
 טְלאוָועֶג ָּךיִז טאָה דְנּוא ,דְנאַה רעֶד טיִמ טְקְניוִועֶג טאָה
 ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶרעֶפְטְנֶעֶרעֶפ קֶלאָפ םעֶד ראָפ
 ןָעיִרְׁשעֶג עֶלַא ןעֶּבאָה ,דּוי ַא ויִא רֶע זַא ןעֶראועֶג ראוָועֶג
 סיִמעֶטְרַא זיִא סיֹורְנ ,גְנאַל הָעָׁש אייוַוְצ ראַפ לֹוק ןייַא טיִמ
 טייַל איד טאָה רעֶלְצְנאַק רעֶד דְנּוא :רעֶזעֶפֶע איִד ןּופ
 -לעוֶו ,םֹוזעֶפֶע ןּופ רעֶנעֶמ רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְליִטְׁשעֶנ
 רעֶד זיִא םֹוזעֶפֶע טאָטְׁש איד זַא טיִנ טְסייוֵז ׁשְנעֶמ רעֶכ
 םעֶד ןּופ דְנּוא ,סיִמעֶטְרַא עֶסיֹורְג איִד ןּופ רעֶטיִהְלעֶּפְמעֶט
 לייװ םּורָד ?ןעֶלאַפעֶנְפּורַא לעֶמיִה םּופ זיִא םאָו דָליִּב
 טְפְראַדעֶּב ,ןעֶרעוֶו טְנעֶקייֵלעֶגְּפָא טיִנ ןעֶנעֶק ןעֶכאַז עֶזיִד
 :ןּוהְמ גיִדְנעֶלייֵא ְּךאַז ןייֵק דְנּוא ןייַז ּוצ ליִמְׁש רֶהיֵא

 םאָו טְכאַרְּבעֶגְרעֶהַא רעֶנעֶמ עֶזיִד טאָה רֶהיִא ןיִראָו
 -עֶג טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְּביֹורעֶג לעֶּפְמעֶט איִד טיִנ ןעֶּבאָה
 דְנּוא םֹויִרְטעֶמיִד ןעוֶו םּורְד :ןיִטעֶנ עֶּרֶעיײַא טְרעֶטְסעֶל
 ןעֶנעֶק םעֶּפֶע ןעֶּבאָה םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו רעֶטייֵּבְרַא איֵד
 ןעֶנעֶז אָד דְנּוא ,םיִטָּפְׁשִמ ןעֶנאַהְראַפ ןעֶנעֶז יֹוזַא ןעֶצעֶמיִא
 רעֶנייֵא ְּךיִז אייֵז ןעֶזאָל ,רעֶטעֶרְטְרעֶפְלעֶטְׁש עֶכיִלְרעֶזייֵק
 טְגְנאַלְרעֶפ רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶנאַלְקְראַפ ןְרעֶדְנַא םעֶד
 ַא ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶסאָלְׁשעֶּב םִע טעוֶו יֹוזַא רעֶטייוַו םעֶּפֶע
 הָנָּכִס ַא ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו :גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶכיֵלְצעֶזעֶ
 -ָנייַה םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ גיִרְק ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו ּוצ טְנאָלְקְראַפ
 ןעֶנאַהְראַפ טיִנ עֶכאַזְרּוא עֶנייֵק זיִא םֶע ןיִראָו ,גאָט ןעֶניִט
 -ִמאַזְרעֶפ רעֶזיִד ראַפ טיִנ ְּךיִז ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶגעוֶוְטְסעֶד דְנּוא
 טאָה ,טְנאָזעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןְרעֶּפְטְנֶעְראַפ גֶנּול
 :טְקיִׁשעֶגְקעוֶוַא גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד רֶע
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 כ-עטבישענלעטסאפא
 | כ לעטיפאק

 םּולֹוּפ טאָה .טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה לעֶמּוטעֶג סאָד ןעוֶו דְנּוא

 ְךיִז טָאָה דְנּוא ,טְנאָמְרעֶד דְנּוא ּםיִדיִמְלַּת איד ןעֶפּורעֶג

 ןעֶזייַר ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְקעוֶוַא זיִא דנּוא .טְנעֶנעֶזעֶג אייֵז טיִמ

 -עֶנְכְרּוד רעֶטְרֶע עֶנעֶו זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא ;אָיָנֹודְקַמ ןייק

 רֶע זיִא ,טְנאָמְרעֶד דעֶר עֶליִפ טיִמ אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶגְנאַג

 טְראָד ְךיִז טאָה רֶע ןעֶז דְנּוא :דְנאַלְנִעֶקעֶרְג ןייק ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶּבאָה ןעֶדּוי אֵיִד דְנּוא ;ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא ּםיִׁשָדֲח אייֵרְד
 אָיְרּוס ןייק טְלאוָועֶג טאָה רֶע איז ;טְרֶעיֹולעֶג םֶהיֵא ףיֹוא

 ןעֶרְהעֶקּוצְקירּוצ ןעֶסאָלְׁשעֶּב .ְּךיִז רֶע טאָה ןעֶפִיִׁשְקעוֶוַא
 זיִּב ןעֶרְהאָפעֶג םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא :אָיִנֹודְקַמ ןייק

 -םִיּרַא ,םֹורּוּפ ןּופ ןְהּוז רעֶד ,הָאֹוריִּב ןּופ םֹורְטַּפֹוס .אָיָסַא
 ןּופ םֹויִאַנ דְנּוא אֵקִיִנֹולאַסעֶּת ןּופ םֹודְנּוקעֶס דְנּוא םֹוּבְראַט
 םֹומיִּפאָרְט דְנּוא םּוקיִכיִט דְנּוא .םֹויָתֹומיִט דְנּוא ;!ְּבְרעֶד
 דְנּוא ;ןעֶגְנאַנעֶג םִיֹואְראָפ ןעֶנעֶז עֶזיִד דְנּוא :אָיְסִא ןּופ
 איד ָּךאָנ רעֶּבָא :םַאֹורְט ןיִא טְראוַועֶג םֶנּוא ףיֹוא ןעֶּבאָה
 דְנּוא ;יִּפיִליִּפ ןופ טְפיִׁשעֶנְקעוֶוַא ריִמ ןעֶּבאָה חַסֶּפ ןּופ געֶט
 דְנּוא ;געֶמ ףֶניִפ ןיִא סַאֹורְט ןייק ןעֶמּוקעֶג אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז

 :געֶט ןעֶּביִז ןעֶּביִלְּבעֶג טְראָד ןעֶנעֶז
 ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ;ְּךאָו רעֶד ןּופ גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םיִא דְנּוא
 אויִז וצ םֹולֹוּפ טאָה ;ןעֶכעֶרְּב ּוצ טִיֹורְּב ןעֶמּוקעֶנְנעֶמאַזּוצ

 גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טְלאועֶג ְטאָה רֶע ןיִראָז טְגיֵדעֶרְּפעֶג
 ּוצ זןיִּב ןעֶטְלאַהעֶג עֶדעֶר עֶנייֵז טאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶגְקעוֶוַא
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טְכיֵל עֶליִפ ןעֶנעֶז םִע דִנּוא :טְכאַנ ןעֶטיִמ
 :ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶמאַזְרעֶפ ןעֶנעֶז ריִמ ּואוְו ּבּוטְשְרעֶּביֹוא רעֶד
 םּוכּוטְבַא ןעֶסייֵהעֶג טאָה סאו ןאַמ רעֶנְנּוי רעֶסיוִועֶג ַא דְנּוא

 ןעֶפיִט ַא ןיִא זיִא דְנּוא ;רעֶטְסְנעֶפ סעֶד איִיַּב ןעֶסעֶזעֶג זיִא
 וטְּניִדעֶרְּפעֶג גְנאַל טאָה םֹולֹוּפ ןעֶו דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג ףאָלְׁש
 ןּופ זיִא רֶע דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנייִּב ףאָלְׁש .רעֶד םֶהיֵא טאָה

 טאָה ןעֶמ ןעוֶו דְנּוא .ןעֶלאָפעֶגְּפּורַא .קאָטְׁש ןעֶטיִרְד םעֶד
 םֹולֹוּפ רעֶּבָא :ןעֶזעֶוֶועֶנ טיֹוט רֶע ויִא ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוַא .םֶהיֵא
 דְנּוא! ןעֶּלאַפעֶג םֶהיֵא ףיֹוא ויִא דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶנְפּורַא זיִא

 ְךייַא טְקעֶרְׁשרעֶד ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןעֶמּונעֶנְמּורַא םֶהיֵא טאָה
 -םיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא :םֶהיֵא ןיִא זיִא הָמָׁשְנ עֶנייז ןיִראוָו ,טיִנ



 ב עטבישעגלעטסאפא = |
 ןעֶסעֶגעֶה דְנּוא ןעֶכאָרְּבעֶג טיֹורְּב טאָה .דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג
 יֹוזַא דנּוא ,גאָמ זיִּב טעֶרעֶנ איִיֵז טיִמ ליִפ ְּךאָנ טאָּה דְנּוא

 ןעֶנְנּי םעֶד ןעֶּבאָה אייז דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶבְקעזֶוַא? ּהֶע זיִא
 -עֶנ טְסייֵרְטעֶנ ןעֶנעֶז אייז דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶגבידעְּבעֶל.ןַאַמ
 :סאָמ ןֶהָא ןעֶראוָו
 דָנֹוא ןעֶגְנאַגעֶג ףיש םּוצ סיֹואְראַפ ןעֶנעֶז .ריִמ רעֶּבָא

 ריִמ ןעֶּבאָה טְראָד ןיִראָו .טְּפוׁשעֶג םֹוסַא ןַײק ְךיִז ןעֶּבאָה
 -עַּב יֹוזַא טאָה רֶע ןיִראָו .ןעֶמעֶנְפיֹורַא םֹולֹוּפ טְלאוָועֶג
 דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶג םּוֿפ ּוצ זיִא טְסְּבְלעֶז רֶע לייוו  ,ןעֶליֹופ
 ןעֶּבאָה ,טְנעֶגעֶנעֶּב םֹוַא ןיִא םִנּוא טִיִמ ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו
 -יֵמ ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶמּונעֶגְפִיֹוא םֶהיֵא :רִיַמ
  -קעוֶוַא רעֶטייוֵו ָּךיִז רִיִמ ןעֶּבאָה ןעֶטְראָד ןּופ דְנּוא .:יִניִלּוט
 ןעֶמּוקעֶנ גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז דְנּוא .טְפיִׁשעֶג

 ריִמ ןעֶנעֶז ְּךאָנְרעֶד גאָט םעֶד דְנּוא םֹויִב רעֶּביֵאְנעֶּגעֶק
 ןעֶנעֶז גאָט ןעֶטְסְכעֶנ םעֶד דְנּוא ,טעֶדְנאַלעֶ םֹומאַס ּוצ
 -עֶּב טאָה םֹולֹוּפ ןיִראָו :םֹוטעֶליִמ ןייק ןעֶמּוקעֶג ריֵמ
 טיִנ לאָז רֶע זַא ,ןעֶּפיׁשייֵּבְראַפ םֹוזעֶּפֶע לאָז רֶע ןעֶסאָלְׁש

 ְךיִז טאָה רֶע ןיִראָו ;אָיְסַא ןיִא ןעֶנְנעֶרְּבְראַפ טייֵצ איד
 םִיַלָׁשּורִי ןיִא ןייז ,ְּךיִלְגעֶמ זיִא םִע ןעוֶו ,לאָז רֶע זַא טְלייֵאעֶּב
 :תֹועּובְׁש ףיֹוא
 דָנּוא םֹוזעֶפֶע ןייק םֹוטעֶליִמ ןּופ טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ןעוֶו רֶנּוא :הָלַּהְק רעֶד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד ןעֶפּורעֶנ .טאָה
 טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה .ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז איִיַז

 ּבאָה ְךיִא ןעוֶו ןָא גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ זַא טְסייוֵו רֶהיֵא
 אייַּב ןיִּב ְּךיִא ןָפֹוא ןעֶכְלעֶו ףיֹוא ,ןעֶטעֶרְטעֶּב אָיְסַא
 ּבאָה ָּךיִא איד דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג טייֵצ עֶצְנאַנ אֵיַד ְּךייֵא
 ןעֶרעֶרְט טיִמ דְנּוא טּומעֶד רעֶלַא טִיִמ ראַה םעֶד טְניִדעֶג
 איֵד ָּךְרּוד ןעֶפאָרְטעֶנּוצ ריִמ זיִא סאו .,ןעֶגְנּופיִּרְּפ דְנּוא
 -קירּוצ טיִנְראָנ ּבאָה ְָךיִא איז :ןעֶדּזי איד ןּופ ןעֶגְנּוִרֲעיֹול

 ְךיִא זַא ;ךייַא ראַפ ְךיִלְציִנ ןעֶזעוֶוְעֶג זיִא סאו ןעֶטְלאַהעֶג
 ןּופ ְּךיִלְטְנעֶפֶע ןעֶרְהעֶל דְנּוא ןעֶרְהעֶלְקְרעֶד טיִנ ךייֵא לֵאָז
 ןעֶקעֶרְג דְנּוא ןעֶדּוי ּוצ ןעֶנייֵצעֶּב לאָז דְנּוא :זיֹוה ּוצ זיֹוה
 ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןָא ןעֶּביֹולְג דְנּוא טאָנ ּוצ הָבּוׁשְּת
 טְסייֵג םיִא ןעֶדְנּוּבעֶג העָנ ְּךיִא העֶז ןּונ דְנּוא .:ַחיִׁשָּמַה
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 בכ עטכישענלעטסאפא
 =עֶּב טְראָד ריִמ טעוֶו סאָו טיִנ םייוַו דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייק
 ןיִא ריִמ ּוצ טְנייֵצעֶּב ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד זַא ץּוח :ןעֶנְנעֶנ
 ןעֶטְראוַו תֹורָצ דְנּוא ןעֶמעֶק זַא ,טְגאָז דְנּוא טאָטְׁש רעֶדעֶי
 דְנּוא ,ןּופְרעֶד טיִנְראָג ריִמ ְּךאַמ ָּךיִא רעֶּבָא :ריִמ ףיֹוא
 זַא ,טְסְּבְלעֶז ריִמ ּוצ רֶעייֵהְמ ןעֶּבעֶל ןייֵמ טיִנ טְלאַה ָּךיִא

 ְךיִא סאו טְסְניִד םעֶד דְנּוא ,ןעֶניִדְנֶע ףיֹול ןייֵמ לאָז ְּךיִא
 איד ןעֶנייֵצעֶּב ּוצ .ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמּונעֶגְנָא ּבאָה
 ,העְז דְנּוצַא דְנּוא :טאָנ ןּופ דאָנְנ רעֶד ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב

 -מּורַא ןיִּב ָךיִא עֶכְלעוֶו ןעֶׁשיוִוְצ ,עֶלַא רֶהיֵא זַא םייוז ְּךיִא
 טעוֶו .ָךייֵרְגיִנעֶק סאָד טְגיִרעֶרְּפעֶג ּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 םעֶד ְּךייא ְָךיִא גייֵצעֶּב םּורְד :םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶהעֶז רֶהעֶמ טיִנ
 :עֶלַא ןופ טּולְּב םעֶד ןּופ ןייר ןיִּב ְּךיִא זַא ,גאָט ןעֶגיִטְנייַה
 םעֶד ןעֶנייֵצ ּוצ ְּךייִא ןעֶטיִמְראַפ טיִנ ּבאָה ְּךיִא .ןיִראָו
 טְסְּבְלעֶז ְּךייַא ףיֹוא גְנּוטְכַא טֶּביִג :טאָג ןּופ דֹוס ןעֶצְנאַג
 ַחּור רעֶד עֶכְלעוֶו ןעְׁשיוִוְצ ,עֶדאַטְס עֶצְנאַג איִד ףיֹוא דְנּוא
 איִד ןעֶסאַּפ ּוצ ,רעֶהעֶזְפיֹוא טְכאַמעֶג ְּךייִא טאָה ׁשֶדֹוקַה
 ןעֶנייֵא ןייַז טיִמ טִפיֹוקעֶג טאָה רֶע עֶבְלעוֶו טאָג ןּופ הָלֵהְק

 עֶזעֶּב ןעֶלעֶו ןעֶרייֵׁשְּפֶא ןיימ ְּךאָנ זַא םייוז ְּךיִא :טּולְּב
 איד ןעֶניֹוׁש טיִנ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶמּוקְנייֵרַא ךייַא ּוצ ףְלעוֶו
 -םיֹוא רעֶנעֶמ ןעֶלעוֶו ןייֵלַא ְּךייֵא ןּופ דְנּוא :עֶדאַטְס
 יֵדְּכ ,ןעֶּכאַז עֶטְרְהעֶקְראַפ ןעֶדעֶר ןעֶלעוֶו סאו ןעֶהעֶטְׁש
 םּורְד :ןעֶהיִצּוצ ְּךיִז ְּךאָנ םיִדיִמְלַּת איִד ןעֶלאָז אייֵז
 ְךיִא ּבאָה גְנאַל רֶהאָי אייֵרְד זַא ,טְקְנעֶדעֶג דְנּוא ,טְכאוַו
 ןעְֶראָח ּוצ ןעֶכיִלְטיִא גאָט דְנּוא טְכאַנ טְרעֶהעֶגְפיֹוא טיִנ
 ;ןעֶרעֶרְמ טיִמ

 םּוצ דְנּוא ראַה םעֶד ּוצ ָּךייֵא ְּךיִא לְהעֶפְּפִמֶע רְנּוצַא דְנּוא ;

 ןְעיֹוּבּוצְפיֹוא גיִטְכעֶמ זיִא סאו ;דאָנְנ רעֶנייֵז ןּופ טְראוָו

 :עֶניִלייַה עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ טְפאַׁשְּבְרֶע עֶנייֵא ןעֶּבעֶג ּוצ דְנּוא
 רְלאָנ רעֶדָא רעֶּבְליִז טְרְהעֶגעֶּב טיִנ םעֶנייֵק ןּופ ּבאָה ְךיִא 8

 ןעֶּבאָה דְנעֶה עֶזיִד זַא ןיילַא טְסייוֵו רֶהיֵא :גְנּודייֵלְק רעֶדָא
 ןעֶנעֶז םאוָו איִד ּוצ דְנּוא .םיִנָפְרעֶדעֶּב עֶנייֵמ ּוצ טְניִדעֶג
 זַא טְרָהעֶלעֶג עֶלַא ְּךייַא ּבאָה ְּךיִא :ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טיִמ
 ןעֶפְלעֶה עֶכאַַוְׁש איִד דְנּוא ןעמייֵּבְרַא יֹוזַא טְלאָז .רֶהיֵא
 םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶקְנעֶדעֶג טְלאָז רֶהיִא זַא דְנּוא



 אכ כ עטכישענלעטסאפא

 רֶהעֶמ זיִא םִע ,טְגאָזעֶג ןייַלַא טאָה רֶע איו ,ַעּוׁשִי ראַה
 םאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶמעֶנ ּוצ איז ןעֶּבעֶג ּוצ טְשְנעֶּבעֶנ
 עֶלַא אייֵז טיִמ טאָה דְנּוא טֶעיִנְקעֶג רֶע טאָה ,טְגֵאָזעֶג םאָד
 דָנּוא ,טְנייוַועֶג קְראַטְׁש עֶלַא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶטעֶּבעֶּג
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶלאַפעֶג זְלאַה םעֶד ףיֹוא םֹולֹוּפ ןעֶנעֶז
 ןעוֶועֶג גיִריֹורְט םְרעֶדְנּוזעֶּב ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :טְשיִקעֶב םֶהיֵא
 ןעֶלעוֶו אייֵז זַא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע םאָו טְראָו םעֶד רעֶּביִא
 -עֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .םיִנָּפ ןייַז ןעֶהעֶז רֶהעָמ טיִנ
 :ףיש םעֶד ּוצ זיִּב טייֵלְנ

 אב לעטיפאק
 אייֵז ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה ריִמ זַא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סֶע ןעוֶו דְנּוא
 ריִמ ןעֶנעֶז טְפיִׁשעֶנְקעוֶוַא ןעֶנעֶז דְנּוא טְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא
 םעֶד דִנּוא .סַאֹוק ןייק געֶו ןעֶכייֵלְג ַא טיִמ ןעֶמּוקעֶנ
 :אָרָטַּפ ןייק ןעֶטְראָד ןּופ דְנּוא ,םֹורֹור ןייק גאָט ןעֶרעֶדְנַא
 רעֶּביִרַא טְהעֶנ סאו ףיִׁש ַא ןעֶניִפעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו דְנּוא

 ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא ריִמ ןעֶנעֶז ,אָיִקיִניִפ ןייק
 םֹורְּפיִק ןעֶהעֶזְרעֶד ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו דְנּוא :טְפיִׁשעֶגְקעוֶוַא
 ןעֶּבאָה ,טְזאָלעֶגְרעֶּביִא דְנאַה עֶקְניִל איִד ּוצ םִע ןעֶּבאָה דְנּוא
 ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,אָירּוס ןייק טְפיִׁשעֶג ָּךיִז ריִמ
 ןעֶנעֶלְּפָא טְלאָזעֶג ףיִש םאֶד טאָה טְראָד ןיִראָו ;רֹצ ןייק
 דָנּוא .םיִדיִמְלּת איִד ןעֶניִפעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ דָנּוא :אָׂשַמ

 ּוצ ןעֶּבאָה עֶכֶלעֶװ ,געֶמ ןעֶּביִז ןעֶּביִלְּבעֶנ טְראָד ןעֶנעֶז
 יַפיֹורַא טיִנ לאָז רֶע זַא ,טְנאָזעֶג טְסייֵג םעֶד ְּךְרֹוד סֹולֹוּפ
 בעֶט איִד ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶו דִנּוא :םִיַלָשּורְי ןייק ןעֶהעֶג
 ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא ריִמ ןעֶנעֶז ,טְניִדְנֶעעֶנ
 סיֹוא זיִּב רעֶדְניִק דְנּוא רעֶּבייוֵו טיִמ טייֵלְנעֶּב עֶלַא םֶנּוא
 םייֵּב טֶעיִנְקעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,םיֹורַא טאָטְׁש רעֶד
 ריִמ ןעוֶו דְנּוא :ןעֶמעֶּבעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,םַי ןּופ ןעֶטְראָּב
 םּוצ ריִמ ןעֶנעֶז ,טְנעֶנעֶזעֶג רעֶדְנאַנייֵא םיִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה

 -עֶג םייַהַא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא ףיִׁש
 :טְרְהעֶק
 ןעֶנעֶז ,טְגיִדְנֶעעֶנ רֹצ ןּופ עֶזייַר איִד ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו רֶנּוא
 ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו דְנּוא ,אָמעֶלאָטַּפ ןייק ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ריִמ
 ןעֶּביִלְּבעֶנ אייֵז אייַּב ריִמ ןעֶנעֶז ,טְסיִרְגעֶנ רעֶדיִרְּב איִד
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 אכ עטבישענלעטסאפא
 -קעֶוָוַא- ריִמ .ןעֶנעֶז .גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא :בָאָט ןיוַא
 ןעֶנעֶז דְנּוא .ןיִרְסיִק ןייק .ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז .דְנּוא .,ןעֶבְנאַגעֶג
 -עֶנ זיִא רעֶכְלעוֶו ,םֹוַּפיִליִפ ןּופ זיֹוה םיִא ןעֶגְנאַנעֶגְנייְרַא
 ריִמ דנוא .,ןעֶּביִז איִד ןּופ רעֶנייֵא דְנֹוא רֵׂשַבְמ ַא ןעֶזעוֶו
 טאַהעֶג .טאָה רעֶזיִד דְנּוא :ןעֶּביִלְּבעֶג םֶהיֵא .אייֵּב .ןעֶנעֶז
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,תֹולּותְּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו רעֶטְכעֶש רֶעיִפ
 .. .:טְנאָזעֶג תֹואּובְנ

 זיִא ,געֶמ עֶליִפ ןעֶּביִלְּבעֶג טְראָד ןעֶנעֶז ריִמ םעֶדְכאָנ דְנּוא
 טאָה .םאוָו .הָדּוהְי דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא איִבָנ ַא
 דֵנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םִנּוא ּוצ זיִא רֶע דְנּוא :םֹוּבאַנַא ןעֶמייֵהעֶג
 ְךיִז טאָה דִנּוא ,םֹולֹוּפ ןּופ לעֶטְראַג םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה
 טְגאָז םאָד ,טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ;םיִפ דְנּוא רְנעֶה ןעֶדְנּוּבעֶב
 םִיַּלְׁשּורְי ןיִא ןעֶדּוי איִד ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד
 ןעֶלעוֶו דְנּוא ,זיִא םאֶד לעֶטְראַג םעֶמעוֶו ןאַמ םעֶד ןעֶדְניִּב
 ךְנּוא ;םִיֹוג איד ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא םֶהיֵא
 דְנּוא ריִמ ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג רעֶטְרעוֶו עֶזיִד ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו
 טיִנ .לאָז רֶע זַא ,ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא טֶרָא םעֶד ןּופ טייל איד
 ,טְרעֶפְטְנַעעֶג םֹולֹוּפ טאָה ןאַד :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶהעֶגְפִיֹורַא
 ןיִיַמ טְּכעֶרְּבּוצ דְנּוא טְנייוֵו רֶהיֵא זַא ,רֶהיֵא טּוהְט סאו
 ּוַצ ןעֶדְנּוּבעֶג ןייֵלַא טיִנ טייֵרְּבעֶגְנָא ןיִּב ּךיִא ןיִראו ?ץְראַה
 ראַפ םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעוֶו
 ְךיִז טאָה רֶע לייוֵז דְנּוא :ַעּוׁשַי ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד
 דְנּוא טְרעֶהעֶנְפיֹוא ריִמ ןעֶּבאָה ,ןעֶדעֶרְרעֶּביִא טְזאָלעֶג טיִנ
 :ןעֶהעֶׁשעֶג ראַה םעֶד ןּופ ןעֶליוִו רעֶד זאָל ,טְגאָזעֶב
 -עֶגְנייַא ןעֶכאַז עֶרעֶזְנּוא .רִיִמ ןעֶּבאָה געֶט עֶזיִד ָּךאָנ דְנּוא
 ךְנּוא :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ןעֶנעֶז .דְנּוא טְקאַּפ
 םֶנּוא טיִמ .ןעֶנעֶז ןירְסיִק ןּופ םיִדיִמְלַּת איִד ןּופ עֶכיִלְמֶע
 ןעֶסיוועֶג ַא .טְרְהיִפעֶג- ְּךיִז טיִמ ןעֶּבאָה דִנּוא .,ןעֶנְנאַגעֶג

 ריֵמ-ןעֶכְלעוֶו אייֵּב ,ריִמְלַּת ןעֶטְלַא ןייֵא .םֹוהָּפיִק ןּופ ןֹוסָנְמ
 :ןעֶהעֶטְׁשְנייֵא טְלאָזעֶג ןעֶּבאָה
 םִנּוַא ןעֶּבאָה .םִיַלָׁשּורִי ןייק ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא :דייֵרְפ טיִמ ןעֶמּונעֶגְפיֹוא רעֶדיִרְּב איד
 דְנּוא .,ּבֹקֲעַי ּוצ ןעֶנְנאַנעֶגְנייֵרַא םֶנֹוא טיִמ םֹולֹוּפ זיִא .גאָמ
 טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶמּוקעֶג ןיִהַא ןעֶנעֶז עֶטְצֶלֶע עֶלַא



 אכ:עטבישעגלעטסאּפא
 םעֶד ְּךאָנ סְנייֵא טְלְהעֶצְרעֶד אייֵז רֶע טאָה טְסיִרְגעֶג אייז
 ָךְרּוד םִיֹוג איִד ןעֶׁשיִוְצ ןּוהְטעֶג טאָה טאָג סאו ןעֶרעֶדְנַא
 ןעֶּבאָה ,טְרעֶהעֶג םאָד ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו דָנּוא :טְסְניד ןיַיז
 אוד .טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָהדְנּוא ;טְּביֹולעֶג טאָב אּייִז
 ןעֶדּוי איד ןעֶׁשיווְצ דְנעֶזיֹוט ליִפ איוז ;רעֶדּורְּב:!טְּפְהעֶז
 גיִרְפייֵא עֶלַא ןעֶנעֶז אייַז .דְנּוא ,ןעֶּבִיֹולְג םאִָו איד ןעֶנעֶז
 ,ְטְרעֶהעֶנריִד ןעֶנעֶו ןעֶּבַאָה אייז דְנּוא :הָרֹוּת רעֶד ראַפ
 םִיֹונ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז סאו ןעֶדּוי עֶלַא טְסְרְהעֶל אּוד זַא
 אוד דְנּוא ;ןעֶטעֶרְטְּפָא הֶׁשֹמ  תַרֹוּת ןּופ ןעֶלאָז אייז זַא

 דְנּוא .ןעֶדיִיַנְׁשעֶּב רעֶדְניִק איד טיִנ ןעֶלאָז אייז זַא טְסְנאָז
 ?ןעֶד םֶע זיִא םאִו :םִיִנָהְנִמ- איד ןעֶהעֶנְכאָנ טיִנ' ןעֶלאָז
 םּורְד: :ןעֶמּוקעֶג טְסיִּב אּוד זַא ןעֶרעֶה םיוִועֶנ ןעֶלעוֶו .אייַז
 םִנּוא טיִמ ןעֶנעֶז םִע ;ריִד ּוצ ןעֶנאָז רַיִמ םאוָו סאָד אּוהְמ
 ןעֶזיִד םעֶנ :רֶדָנ ַא ְּךיִז ףיֹוא ןעֶּבאָה סאו רעֶנעֶמ רֶעיפ
 ראפ ןעֶלְהאָנ ְּךיִד זאָל דְנּוא ,אייֵז טימ ךיד ּניִנייַר דְנּוא
 עֶלַא דִנּוא ,ןעֶרעֶׁש ּפאק םעֶד ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז  זַא ;איִיַז
 -עֶנ ריִד .ןעֶנעוֶו ןעֶּבאָה אייֵז סאו סאָד זַא ןעֶסיוװ ןעֶלעֶו
 -פיֹוא טְסְּבְלעֶז טְסְלעֶדְנאַו אּוד רעֶּבֶא ;טיִנְראָג זיִא טְרעֶה
 םִיֹונ איד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא :הָרֹוּת איִד םֶסְטְלאַה דְנּוא !םיִטְּביִה
 -עֶנ ןעֶּבאָה דִנּוא ןעֶּביִרְׁשעֶג ריִמ ןעֶּבאָה .ןעֶּביֹולְג סאוָו
 ּוצ תֹונָּבְרַק איִד ןּופ ןעֶטיִה .ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז זַא :טעֶקְסאַפ
 עֶנעֶגְראָוְרעֶד ןּופ דְנּוא טּולְּב ןּופ דְנּוא רעֶטעֶנְּפָא? איִד
 -עֶג רעֶנעֶמ איִד םֹולֹופ טאָה ןאַד :תּונְז ןּופ דְנּוא ןעֶכאַז
 אייז טיִמ ְךיִז רֶע טאָה .נאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד .דְנּוא- ןעֶמּונ
 ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא ׁשָדְקִמַה תיֵּב םיִא זיִא דָנּוא .טְניִנייֵרעֶג

 ןּופ געֶט איד ןּופ גְנּוליִפְרעֶד .איִד טְגאָזעֶגְנָא טאָה :דנֹּזַא
 אייֵז ןּופ ןעֶביִלְטיִא ראַפ טעדֶו ןֶּבְרַק סאָד זיִּב בָנּוגיִנייֵר רעֶד
 :ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶנ
 ןעֶזעוֶועֶג טְגיִדְנֶעעֶנ דְלאַּב ןעֶנעֶז געֶט ןעֶּביִז איִד ןעוֶו דְנּוא
 תיֵּב םיִא ןעֶהעֶזעֶג אָיְסַא ןּופ ןעֶדּוי איד םֶהֵיֵא  ןעֶּבאָה

 טְצעֶהעֶגְפיֹוא קְלאָפ עֶצְנאַנ םאֶד ןעֶּבאָה דְנּוא .שֶרְקִמַה
 ןעֶּבאָה דְנּוא :טְנעֶלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא דְנעֶה עֶרייֵז ןעֶּבאָה דְנּוא
 ןאַמ רעֶד זיִא סאָד ;טְפֶלעֶה ,לֵאָרְׂשִו ןּופ רעֶנעֶמ ,ןֶעיֵרְׁשעֶב
 םעֶד ןעֶנעֶק רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא טְרְהעֶל סאו



 אכ עטבישענלעטסאפא 8
 טאָה רֶע דנּוא ;טְרָא ןעֶזיִד דנּוא הָרֹוּת רעֶד דְנּוא קְלאָפ
 טאָה דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶגְנייֵרַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םיִא ןעֶקעֶרְנ ְּךיֹוא

 ןעֶּבאָה אייז ןיִראָו :טְכאַמעֶג ןייֵמעֶנ טְרָא ןעֶגיִלייֵה ןעֶזיִד
 ןיִא םֶהיֵא טיִמ םֹוזעֶפֶע ןּופ םֹומופֹורְט ןעֶהעֶזעֶג רעֶהיִרְפ
 םֶהיֵא טאָה םֹולֹוּפ זַא טְכאַדעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ;טאָטְׁש רעֶד

 טאָטְׁש עֶצְנאַנ איִד דְנּוא :טְרְהיִפעֶגְנייֵרַא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םיִא 0
 ףיֹונּוצ זיִא קְלאָפ םאָד דְנּוא ןעֶראָועֶג טְלעֶמיִטְרעֶפ זיִא
 -אָה דָנּוא ןעֶמּונעֶנְנָא םֹולֹוּפ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶפאָלעֶג
 דנּוא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םעֶד ןּופ טְּפעֶלְׁשעֶנְסיֹורַא םֶהיֵא ןעֶּב

 :ןעֶראוָועֶג ןעֶסאָלְׁשְראַפ ןעֶריִהְּט איִד ןעֶנעֶז ָךיילְג
 יעֶנְנָא זיִא ןעֶנעֶגְרַה טְלאוָועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז איוז דֶנּוא 1

 ץְנאַנ זַא ,לִיַח םעֶד ןּופ ןאַמְטְּפיֹוה םּוצ טְכיִרעֶּב ַא ןעֶמּוק
 ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה ְּךייֵלְנ דְנּוא :הָמּוהְמ ַא ןיִא זיִא םִיַלָׁשּורְי 2

 -עֶנְפּורַא אייֵז ּוצ זיִא דְנּוא ,ןעֶריִציִפָא דְנּוא ןעֶטאַדְלאָס
 איד דְנּוא ןאַמְטְּפיֹוה םעֶד ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶפאָל
 ּוצ םֹולֹוּפ םְרעֶהעֶנְפיֹוא אייז ןעֶּבאָה ןעֶהעֶזְרעֶד ןעֶטאַדְלאָס

 טאָה דָנּוא ,ןעֶמּוקעֶנּוצ ןאַמטְּפיֹוה רעֶד זיִא ןאַד :ןעֶנאָלְׁש 3
 טיִמ ןעֶמיִלְׁש ןעֶסייֵהעֶג םֶהיֵא טאָה דִנּוא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא
 היִא רֶע רעוֶו טְנעֶרְפעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶמעֶק אייוַוְצ

 םעֶד ןעֶׁשיווְצ רעֶכיֵלְטיִא דנּוא :ןּוהְטעֶג טאָה רֶע סאוָו דְנּוא 4
 ;שְרעֶדְנַא םעֶּפִע רעֶדעֶי ַא דְנּוא ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה קְלאָפ
 ָךְרּוד ןעֶסיוִז םעֶרעֶכיִז ןייק טְנאָקעֶג טיִנ טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא
 רעֶנאַל םעֶד ןיִא ןעֶסייֵהעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה ,לעֶמּוטעֶג םעֶד

 -עֶנ ןעֶּפעֶרְט איִד ףיֹוא זיִא רֶע ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶרְהיִפְנייַרַא 2
 ןעֶגעוֶו ןעֶנאָרְעֶג ןעֶטאַדְלאָס איד םֶהיֵא ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוק

 ָךַס ַא ןיִראָז :קְלאָפ םעֶד ןּופ טייֵקְגיִטעֶטְטְלאוַועֶג איִד 6

 טיִּמ קעוֶוַא ,ןֶעיִרְׁשעֶג דְנּוא טְגְלאָפעֶגְבאָנ טאָה קְלאָפ
 :םֶהיֵא

 טְרְהיִפעֶגְנייַרַא רעֶנאַל םיִא טְלאָזעֶג טאָה םֹולֹוּפ ןעוֶו דְנּוא 7
 ריד ָּךיִא געֶמ .טְנאָזעֶג ןאַמְטּפיֹוה םּוצ רֶע טאָה ןעֶרעוֶו
 אוד טְסְהעֶטְׁשְראַפ ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶנאָז םעֶּפֶע

 עֶזיִד ראָפ טְסאָה סאו יִרְצִמ רעֶד טיִנ אּוד טְסיִּב ?ׁשיִקעֶרְג 8
 סיִנעֶטְסיוו רעֶד ןיִא טְסאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶג הָדיִרְמ ַא געט
 ? םיִחְצֹור איִד ןּופ ןעֶׁשְנעֶמ דְנעֶזיֹוט רֶעיִפ טְרְהיִפעֶגְסיֹורַא
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 בכ אכ עטכישענלעטסאפא
 םיֹוא ןאַמ רעֶׁשיִדוי ַא ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג אָה םֹולֹוּפ דנּוא
 עֶנייֵמעֶג עֶנייֵק ןּופ רעֶגְריִּב א ,אָיִקיליק ןיִא ׁשיִׁשְרַּת
 :ןעֶדעֶר קְלאָּפ םּוצ ְּךיִמ זאָל יד טעֶּב ְךיִא דְנּוא ;טאָטְׁש
 -עֶג סֹולֹוּפ ְּךיִז טאָה ;טְזאָלעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע ןעוֶו דנּוא
 דְנאַה רעֶד טיִמ טאָה דְנּוא ןעֶּמעֶרְט איד ףיֹוא טְלעֶטְׁש
 -עֶב ליִמְׁש ץְנאַנ זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא ;קְלאָפ םּוצ ןעֶקְניוִועֶ
 דְנּוא ׁשיִאעַרְּבעֶה ףיֹוא טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ רֶע טאָה ,ןעֶראוָו
 :טְנאָזעֶה

 בכ לעטיפאק
 -ךאַפ עֶנייֵמ דְנּוצַא טְכְראָה ,רעֶטעֶפ דְנּוא רעֶדְיַרְּב ,רעֶנעֶמ
 זַא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה אייז ןעוֶו דְנּוא :ָךיוַא ּוצ גְנֹזרעֶּפְטְנֶע
 אייז ןעֶנעֶז ;שיִאעֶרְּבעֶה ףיֹוא טעֶרעֶנ אייֵז ּוצ טאָה רֶע

 ןיִּב ְּךיִא :טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶראָועֶג רעֶליִּטְׁש ְּךאָנ
 דִנּוא ,אָיִקיִליִק ןיִא ׁשיִׁשֹרַּת ןיִא ןעֶריֹוּבעֶג ,ןאַמ רעֶׁשיִדּוי ַא
 ןּופ םיִפ איִד ּוצ טאָמְׁש רעֶזיִד ןיִא ןעֶניֹוצעֶנְפיֹוא ןיִּב ָּךיִא
 איֵד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טְרְהעֶלעֶג גְנעֶרְטְׁש ןיִּב רְנּוא ,לֵאיֵלְמִנ
 ןעֶגעוֶו הֶאְנַק טאַהעֶג ּבאָה דְנּוא ,רעֶמעֶפ איִד ןּופ הָרֹוּת
 ְךיִא דְנּוא :נאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד עֶלַא רֶהיֵא איז יֹוזַא טאָנ
 ָךיִא םעֶדְניִא ,טיֹוט םּוצ ויִּב טְגְלאָפְראַפ געוֶו ןעֶזיִד ּבאָה
 ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא דְנּוא ןעֶדְנּוּבעֶג ןֶעיֹורְּפ דְנּוא רעֶנעֶמ ּבאָה
 עֶלַא דְנּוא לֹודָג ןַהֹּכ רעֶד ְּךיֹוא איז יֹוזַא :םיִנְגְנעֶפעֶג ןיִא

 ףיִרְּב ְךיֹוא ּבאָה ָךיִא עֶכְלעֶו ןּופ ;ןעֶנייֵצעֶּב ריִמ עֶשֶצֶלֶע
 קֶׂשָמד ןייק ןעֶגְנאַגעֶג ןיִּב דֶנּוא ,רעֶדיִרְּב איִד ּוצ ןעֶמּונעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג טְראָד ןעֶנעֶז סאו איד ְּךיֹוא ןעֶנְנעֶרְּב לאָז ָּךיִא זַא

 -עוֶו טְפאָרְטְׁשעֶּב ןעֶלאָז אייֵז זַא .םִיַלָשּורְי ןייק ןעֶדְנּוּבעֶג
 דנּוא ןעֶנְנאַגעֶג ןיִּב ָךיִא איד ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא םֶע רְנּוא :ןעֶר
 טאָה גאָט ןעֶּטיִמ ןעֶגעֶק קֶׂשְמַד ּוצ ןעֶמּוקעֶג טְנעֶהאָנ ןיִּב
 ,טְנייֵׁשעֶג ריִמ םּורַא לעֶמיִה ןופ טְכיֵל םיֹורְג ַא ֶניֵלְצּולְּפ
 טְרעֶהעֶנ ּבאָה דְנּוא ןעֶלאַפעֶג רֶרֶע רעֶד ּוצ ןיִּב ְּךיִא דְנּוא
 םּוראָו ,לּואָׁש ,לּואָׁש ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה סאָו לֹוק ַא
 ,ראַה ,טְרעֶּפְמְנֶעעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא ? ָּךיִמ אּוד טְסְגְלאָפְרעֶפ
 ןיִּב ְךיִא ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע ךְנּוא ?אּוד טְסיִּב רעוֶו
 ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנּוא :טְסְנְלאָפְרעֶפ אּוד םעֶד ,יִרְצְנַה ַעּושִי
 סאָד רעֶּבָא ,ןעֶהעֶזעֶג טְכיֵל םאָד ןעֶּבאָה ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טיִמ
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 בכ עטכישענלעטסאפא
 :טְרעֶהעֶנ טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה טעֶרעֶנ ריִמ ּוצ טאָה סאָו לֹוק
 דְנּוא ?ןּוהְט ְּךיִא לאָז םאָו ,ראַה ,םְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 העָנ דְנּוא ףיֹוא העָטְׁש ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ראַה רעֶד

 ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו טְנאָזעֶג ריִד טעוֶו טְראָד דְנּוא ,קֶׁשֶמַד ןייק
 דְנּוא :ןּוהְט ּוצ ןעֶראוָועֶג טְמיִטְׁשעֶּב ריִד זיִא סאוָו םעֶלַא
 טייֵהְראָלְק איִד ראַפ ןעֶהעֶז טְנאַקעֶג טיִנ ּבאָה ְךיִא ןעוֶו
 רעֶד אייִּב ןעֶראָועֶג טְרְהיִפעֶג ְּךיִא ןיִּב ,טְכיֵל םעֶזיִד ןּופ

 ןיִּב דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ דְנאַה

 :קֶׂשָמַד ןייק ןעֶמּוקעֶג
 ץעֶזעֶג םעֶד ְּךאָנ ןאַמ רעֶמּורְּפ ַא .הָיְנַנֲח רעֶסיוִועֶג ַא דְנּוא
 ןעֶּבאָה סאו ןעֶדּוי עֶלַא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג טְנייֵצעֶּב זיִא סאוָו
 ְךיִז טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג ריִמ ּוצ זיִא :טְניֹואוְועֶנ טְראָד
 רעֶדּורְּב ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶג ריִמ אייֵּב
 ּבאָה הָעֶָׁש עֶניִּבְלעֶז איִד ןיִא דְנּוא .גיִדְנעֶהעֶז אייֵז ,לּואָׁש

 טאָג רעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶהעֶזעֶגְנָא םֶהיֵא ָךיִא
 אוד זַא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְּךיִד טאָה תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ןּופ

 םעֶד ןעֶהעֶז טְסְלאָז דְנּוא ,ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶליוִו ןייַז טְסְלאָז
 :ליֹומ ןייַז ןּופ לֹוק ַא ןעֶרעֶה טְסְלאָז דְנּוא ןעֶטְכעֶרעֶג
 ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ּוצ תּודֵע םּוצ ןייַז םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד ןיִראָ
 -עֶנ דִנּוא ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד סאו ןעֶכאַז איִד ןעֶנעוֶו
 ףיֹוא העֶּטְׁש ?ְּךיִד אּוד טְסְמיֹוז םּוראָו דְנּוצַא דְנּוא :טְרעֶה
 םּור דְנּוא ,דְניִז עֶנייֵד ּפָא ׁשאוַו דֵנּוא ,ןְלֵבֹוט ְּךיִד זאָל דְנּוא
 :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןָא
 טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ןעֶו ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא
 יֹוזַא ,ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םיִא ןעֶמעֶּבעֶנ ּבאָה דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןייֵק
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :גְנּונייֵׁשְרֶע עֶנייֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְּךיִא ןיִּב
 ּךיִד לייַא ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע זַא ,ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא
 אייז ןיִראָו ,םִיַלָׁשּורְו םיֹוא םיֹורַא דְניוִוְׁשעֶנ העָנ דְנּוא
 ָךיִא דְנּוא ;ריִמ ןעֶנעוֶו סיִנְנייֵצ ןייֵד ןעֶמעֶנְנָא טיִנ ןעֶלעוֶו
 ןיֵא ּבאָה ְּךיִא זַא ןעֶסיוו ןייֵלַא אייֵז ,ראַה ,טְנאָזעֶג ּבאָה
 -עֶנ ןעֶלּוׁש עֶלַא ןיִא ּבאָה דְנּוא טְצעֶזעֶגְנייֵא םיִנְגְנעֶּפעֶג
 ןעוֶו דְנּוא :טְּביֹולְנעֶג ריִד ןַא ןעֶּבאָה סאוָו איִד ןעֶנאָלְׁש
 -אוְועֶג ןעֶסאָנְראַפ זיִא םֹונאַפעֶטְס תודע ןייַד ןּופ טּולְּב םאָד
 ּבאָה דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד טְסְּבְלעֶז ְּךיִא ןיִּב ןעֶר
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 סאו איִד ןּופ רעֶדייֵלְק איד טיִהעֶנ ּבאָה דְנּוא טְגיִליוִועֶגְנייֵא
 העָנ ;טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :םעֶגְרַהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 :םִיֹוג איִד ּוצ ןעֶקיִׁשְקעוֶוַא טיי ּךיִד לעוֶז ךיִא ןיִראָו ןיִהַא
 טְראָָו םעֶזיִד ּוצ ויִּב טְרעֶהעֶנּוצ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייז דְנּוא
 קעדֶוַא ;טְגאָזעֶג דְנּוא לֹוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא
 טיִנ ףְראַד רֶע ןיִראָו ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןאַמ ןעֶכְלעֶזַא טיִמ
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןְעיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוַוְרעֶד דְנּוא :ןעֶּבעֶל
 טְפּול רעֶד ןיִא ּביֹוטְׁש דְנּוא ןעֶסיִרּוצ רעֶדייֵלְק עֶרֶעִייִז
 לאָז ןעֶמ זַא ןעֶליֹופעֶּב :ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד טאָה :ןעּפְראָועֶנ
 אייֵז זַא טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנעֶרְּבְנייַרַא רעֶנאַל םיִא םֶהיֵא

 לאָז רֶע יֵדְּכ ןעֶרעֶהְראַפ דִנּוא ןעֶּבעֶג ץיִמְׁש םֶהיֵא ןעֶלאָז
 דְנּוא :םֶהיֵא ןעֶנעֶק ליפ יֹוזַא ןְעייֵרְׁש אייֵז םאָוְראַפ ןעֶסיוו
 םֹולֹוּפ טאָה ,ןעֶדְנּוּבעֶגְנָא ןעֶמיִר טיִמ םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז איו

 ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד ויִא רעֶד רֶעיִציִפָא םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג
 טֶּפְׁשִמ ַא ןֶהָא ןאַמ ןעֶׁשיִמֹור ַא טְּביֹולְרעֶד ְּךיֹוא םֶע זיִא
 טְרעֶהעֶנ סאָד טאָה רֶעיִציִפָא רעֶד ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶנאָלְׁש ּוצ
 טְלְהעֶצְרעֶד טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַנעֶג ןאַמְטְּפיֹוה םּוצ רֶע ויִא
 זיִא ןאַמ רעֶזיִד ןיִראָו ?אּוד טְסּוהְט םאָו ,טְנאָזעֶג דְנּוא
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 27 דְנּוא ןעֶמּוקעֶנּוצ זיִא ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד דנוא :רעֶמֹור ַא

 ?רעֶמֹור ַא אּוד טְסיִּב ,ריִמ גאָז ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה
 28 טאָה ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד דְנּוא :אָי ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 ליִּפ ראַפ טְכעֶרְרעֶנְריִּב םעֶזיִד ּבאָה ְָּךיִא ,טְרעֶפְּטְנֶעעֶנ
 ְךיִא רעֶּבָא ,טְנאָזעֶג טאָה םֹולֹוּפ דְנּוא ;ןעֶמּוקעֶּב דְלעֶּנ

 םֶהיֵא ןּופ דְלאַּב אייֵז ןעֶנעֶז םּורְד :ןעֶריֹוּבעֶנ אייֵרְפ ןיִּב

 ;ןעֶרעֶהְראַפ טְלאָזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו ןעֶטעֶרְטעֶנְּפָא
 רֶע ןעֶװ ןעֶטְכְראָפעֶג ְּךיִז טאָה ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד ּוליִפַא
 רֶע לייוֵ ,רעֶמֹור ַא זיִא רֶע זַא ןעֶראָועֶג ראָועֶג טאָה
 :ןעֶדְנּוּבעֶנ םֶהיֵא טאָה
 רעֶכיִז ראַפ טאָה רֶע לייֵװ גאָט ןעֶרעֶדְנַא םעֶד דֶנּוא
 ןּופ ןעֶראוָועֶנ טְנאָלְקְראַפ זיִא רֶע םּוראָוָו ןעֶסיוִו טְלאָועֶנ
 טאָה דנוא ,טְכאַמעֶג אייֵרְּפ םֶהיֵא רֶע טאָה ,ןעֶדּוי איד
 ןיִרְדָהְנַמ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איד ןעֶסייֵהעֶנ
 דְנּוא .טְכאַרְּבעֶנְפּורַא םֹולֹוּפ טאָה דנוא ,ןעֶמּוקְנעֶמאַזּוצ

 :טְלעֶטְׁשעֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ םֶהיֵא טאָה
24 
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 נב לעטיפאק

 טְגאָזעֶב דְנּוא ןעֶהעֶזעֶגְנָא ןירְדֶהְנַמ איִד טאָה םֹולֹוּפ דְנּוא 1
 ַא טיִמ טְלעֶדְנאוַועֶג טאָג ראָפ ּבאָה ְּךיִא ,רעֶדיִרְּב ,רעֶנעֶמ
 :נאָט ןעֶניִטְניִה םעֶד ּוצ ויִּב ןעֶסיִועֶג ןעֶטּוג ץְנאַג

 ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןעֶסייֵהעֶג טאָה לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד הָיְנַנֲח דְנּוא 2
 םעֶד ףיֹוא םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד
 טאָג ,טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ םֹולֹוּפ טאָה ןאַד :ןעֶנאַלְׁש ליֹומ 2

 טְּסְציִז !דְנאוַו עֶטְּבעֶלְקעֶגְרעֶּביִא אּוד ןןעֶנאַלְׁש ְּךיִד טעוֶו
 םעֶד ןעֶנעֶק דְנּוא ,ץעֶזעֶג םעֶד ְּךאָנ ןעֶטְכיִר ּוצ ְּךיִמ אּוד

 ןעֶנעֶז סאָו איִד דְנּוא {ןעֶנאָלְׁש ְּךיִמ טְסייֵה ץעֶזעֶג 4
 םעֶד אּוד טְסְלעֶדיִז ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵּבְרעֶד

 ּבאָה ְךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה םֹולֹוּפ דְנּוא ?טאָג ןּופ לֹודָנ ןֵהֹּכ 2
 סֶע ןיִראָו ;לֹודָנ ןֵהֹּכ זיִא רֶע זַא ,רעֶדיִרְּב ,טְסּואוְועֶג טיִנ
 םעֶד ןּופ ןעֶדעֶר לעֶּביִא טיִנ טְסְלאַז אּוד ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש

 םֹולֹוּפ ןעוֶו דְנּוא .ו"כ ב"כ תומש :קְלאַפ ןייֵד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ 6
 דְנּוא םיִקּודַצ זיִא לייֵהָמ רעֶנייֵא רעֶד זַא טְסּואוְועֶג טאָה
 ןיִרְדֶהְנַמ םעֶד ןיִא רֶע טאָה .םיִׁשּורְּפ לייֵהְט רעֶרעֶדְנַא רעֶד

 ןְהּוז רעֶד שּורָּפ ַא ןיִּב ְּךיִא ,רעֶדיִרְּב ,רעֶנעֶמ ,ןֶעיִרְׁשעֶג
 ןיִּב ּםיִתַּמַה תיַחִּת דְנּוא גְנּונְפאָה רעֶד ןעֶנעוֶו ; םיִׁשּורִּפ ןּופ

 ַא זיִא ,טעֶרעֶג סאָד טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא :טעֶטְכיִרעֶג ְּךיִא 7
 ,םיִקּודַצ איִד דְנּוא םיִׁשּורְּפ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶראָועֶג טייֵרְטְש

 ןיִראָו :ןעֶראוָועֶג טְלייֵהְטּוצ זיִא גְנּולְמאַזְרעֶּפ איִד דְנּוא 8
 תִיַחִּת ןייק ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע זַא ןעֶנאָז םיִקּודַצ איִד
 םיִׁשּורְּפ איִד רעֶּבֶא ;טְסייֵג ןייק דְנּוא ְךֶאָלַמ ןייק דְנּוא םיִתֵמַה

 םיֹורְב ַא ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא םִע דָנּוא :םעֶדייֵּב ןעֶנעֶקעֶּב 9

 ןּופ לייֵהְט םּופ םיִרְפֹוס איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע דְנּוא ,אייֵרְׁשעֶג
 -יִרָטְׁשעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז םיִשּורְּפ איִד

 ןעֶניִפעֶג םעֶטְכעֶלְש ןייק ןעֶּבאָה ריִמ טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶט
 ַא רעֶדָא טְסייֵג ַא ןעוֶו ןעֶד םאָה רעֶּבָא ,ןאַמ םעֶזיִד ןיִא

 ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םֶע ןעוֶו דְנּוא ?טעֶרעֶנ םֶהיֵא ּוצ טאָה ְּךָאְלַמ 0

 זַא ןעֶטְכְראָפעֶג ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד ְּךיִז טאָה ,גירק רעֶסיֹורְג א
 איד ןעֶסייֵהעֶג טאָה דְנּוא ,ןעֶסייֵרּוצ סֹולֹוּפ טיִנ ןעֶלאָז אייז
 אייז ןעֶטיִמ ןּופ םֹולֹומ דנּוא ןעֶהעֶנְסּורַא ןעֶמאַדְלאָס
 ;ןעֶּרְהיִּפ ןייֵרַא רעֶנאַל םיִא דְנּוא ,ןעֶּפעֶלְׁשקעוֶוַא
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 םֶהיֵא אייֵַּב ראַה רעד זיִא טְכאַנ עֶרעֶדְנַא איִד ןיִא דְנּוא

 ןיִראָו ,טְסייֵרְטעֶג אייֵז ;טְגאָזעֶב טאָה דָנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶב
 םִיַלָׁשּורְי ןיִא ריִמ ןעֶנעוֶו טְנייֵצעֶּב טְסאָה אּוד איו יֹּוזַא
 :ןעֶנייֵצעֶּב םיֹור ןיִא ְּךיֹוא אוד טְזּומ יֹוזַא
 2 ַא ןעֶדּוי איד ןעֶּבאָה ,ןעֶראָעֶג גאָט זיִא םִע ןעוֶו דְנּוא
 דְנּוא ןעֶריֹואוְוִׁשְראַפ ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְכאַמעֶג םֶרָח

 זיִּב ןעֶקְניִרְט טיִנ דְנּוא ןעֶמֶצ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז זַא טְנאָזעֶב
 ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא :טעֶנְרַהעֶג םֹולֹוּפ ןעֶּבאָה אייֵז

 גְנּורעוֶוְׁשְרעֶפ עֶזיִד ןעֶּבאָה סאָו גיִצְריִפ איו רֶהעֶמ
 עֶטְׁשְרֶע איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :טְכאַמעֶנ
 ריִמ ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא עֶטְצֶלֶע איִד ּוצ דִנּוא םיִנֲהֹּכ

 טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ זַא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶנ םֶרֵחְּב גְנעֶרְּטְׁש ןעֶּבאָה
 5 ֶהיֵא טְזאָל םּורְד :ןעֶנעֶנְרַה םֹולֹוּפ ןעֶלעֶו ריִמ זיִּב ןעֶסֶע
 רֶע זַא ,ןעֶסיוו ןיִרְדָהְנַס איִד דְנּוא ןאַמְטְּפיֹוה םעֶד דְנּוצַא
 טְלאוָו רֶהיֵא ּביֹוא ְּךייֵלְנ ;ְךייֵא ּוצ ןעֶנְנעֶרְּבְסּורַא םֶהיֵא לאָז
 ריִמ דְנּוא ;םֶהיֵא ןעֶנעֶו ןעֶכאַז איִד ןעֶׁשְראָפְכאָנ רעֶמעֶּב
 ןעֶמּוק טְנעֶהאָנ טעוֶו רֶע דְלאַּב יֹוזַא ,םֶהיֵא גיִמְראַּפ ןעֶנעֶז
 :ןעֶנְנעֶרְּבּוצְמּוא
 רעֶד ןּופ טאָה רעֶטְסעוֶוְׁש םיסֹולֹוּפ ןּופ ןְהּוז רעֶד רעֶּבָא
 םיִא זיִא דָנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא ,טְרעֶהעֶג גֶנּורָעיֹול
 -ךעֶד םֹולֹופ ּוצ םאָד טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא רעֶנאַל
 ןעֶריִציִפָא איִד ןופ םעֶנייֵא טאָה םֹולֹוּפ דְנּוא :טְלֶהעֶצ

 קעוֶוַא ןאַמ ןעֶגְנּוי ןעֶזיִד רֶהיֵפ .טְגאָזעֶג דְנּוא ןעֶפּורעֶג
 ּוצ םעֶּפֶע םֶהיֵא טאָה רֶע ןיִראָו ,ןאַמְטְּפיֹוה םּוצ
 טאָה דנּוא ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא רֶע טאָה םּורְד :ןעֶלְהעֶצְרעֶד
 רעֶד םֹולֹוּפ ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְכאַרְּבעֶג ןאַמְטְּפיֹוה םּוצ םֶהיֵא
 זַא ןעֶמעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ןעֶפּורעֶג ְּךיִמ טאָה רעֶנעֶנְנאַפעֶג

 רעֶבְלעוֶו .ןעֶרְהיִפ ריִד ּוצ ןאַמ ןעֶנְנּוי ןעֶזיִד לאָז ְךיִא
 טאָה ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד דְנּוא :ןעֶנאָז ּוצ םעֶּטִע ריִד טאָה
 רעֶד ףיֹוא זיִא דְנּוא ,דְנאַה רעֶד אייֵּב ןעֶמּונעֶגְנָא םֶהיֵא
 סאָד זיִא סאו ,טְגעֶרְפעֶנ םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג טייַז
 טאָה רֶע דְנּוא ?ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ ריִמ טְסאָה אּוד סאו

 ןעֶמעֶּב ּוצ ְּךיִד טְגיִנייֵאְרעֶּפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד ,טְנאָזעֶג
 -ֵמּורַא ןיִרְדֶהְנִמ איִד ּוצ ןעֶנְראָמ םֹולֹוּפ טְסְלאָז אּוד זַא
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 נכ עטבישעגלעטסאפא
 ןעֶנעֶרְפְכאָנ רעֶסעֶּב םעֶּפֶע טְסְלאוָו אּוד איז ָךייֵלְג ןעֶגְנעֶרְּב
 רֶהעֶמ ןיִראָו ;טיִנ אייֵז אּוד גְלאָפ םּורְד :םֶהיֵא ןעֶגעוֶו
 סאָו ,םֶהיֵא ףיֹוא ןְרֶעיֹול אייֵז ןּופ רעֶנעֶמ גיִצְריִפ איז

 דְנּוא ןעֶסֶע טיִנ ןְעֶלעוֶו אייֵז זַא טְכאַמעֶג םֶרֵח ַא ןעֶּבאָה
 דְנּוא ;ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא םֶהיִא ןעֶלעוֶו אייֵז ֹויִּב ןעֶקְנִיַרְט טיִנ
 םעֶד ףיֹוא ןעֶטְראוַו דְנּוא ,טייֵרְּבעֶנְנָא אייֵז ןעֶנעֶז דְנּוצַא
 ; ריִד ןּופ ןעֶנאָזּוצ

 טְזאָלעֶגְּפָא ןאַמ ןעֶגְנּוי םעֶד ןאַמְטְפיֹוה רעֶד טאָה יֹוזַא 2
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 טיִנ םעֶנייֵק ראַפ טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה דְנּוא
 ןעֶסיוז ּוצ ןעֶכאַז עֶזיִד ריִמ טְסאָה אּוד זַא ןעֶנאָזְסיֹוא
 ןעֶפּורעֶג ןעֶריִציִפָא איִד ןּופ אייוַוְצ טאָה רֶע דְנּוא :ןּוהְמעֶנ
 זַא ןעֶטאַדְלאָס טְרעֶדְנּוד אייוַוְצ ןָא טייֵרְג ,טְגאָזעֶג דְנּוא
 ןרעֶטייֵר גיִצעֶּביִז דְנּוא ;ןיִרְסיֵק זיִּב ןעֶהעֶג ןעֶלאָז אייֵז
 איד ףיֹוא .ןעֶזיִּפְׁש ןעֶנאָרְט םאוָו טְרֶעֶדְנּוה אייוַוְצ דְנּוא
 זַא ,תֹומֵהְּב וצ לעֶמְׁש דְנּוא :טְכאַנ רעֶד ןּופ הָעָׁש עֶטיִרְד
 רעֶכיִז םֶהיֵא ןעֶלאָז דְנּוא ןעֶצעֶזְפיֹוא םֹולֹוּפ ןעֶלאָז אייֵז
 ןיִא טאָה רֶע דְנּוא :רעֶנְרעֶּבּוג םעֶד םֶקיִלעֶפ ּוצ ןעֶרְהיִפ

 םֹויַדּולְק :ןעֶּביִרְׁשעֶג טְלאַטְׁשעֶג רעֶזיִד ְּךאָנ ףירְּב ַא
 ;סְקיִלעֶפ רעֶנְרעֶּבּוג ןעֶטְסְלעֶדְע םעֶד ןעֶסיִרְנ טְזאָל סֵאיִסּול

 דְנּוא ,ןעֶדּוי איִד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶגְנאַפעֶג זיִא ןאַמ רעֶזיִד
 ְךיִא ןיִּב ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא טְלאָועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו
 ,ןעֶסיִרעֶנְסיֹוא םֶהיֵא ּבאָה דְנּוא ןעֶטאַדְלאָס טיִמ ןעֶמּוקעֶנּוצ
 דָנּוא :רעֶמֹור ַא זיִא רֶע זַא טְסּואוְועֶנ ּבאָה ְּךיִא לייוֵו
 םּוראָװ ןעֶסיִװ ְּךאַזְרּוא איִד טְלאָװעֶנ ּבאָה ְּךיִא לייוװ
 עֶריֵז ראָּפ םֶהיֵא ְךיִא ּבאָה .םֶהיֵא ןעֶנאָלְקְראַפ אייֵז

 זיִא רֶע זַא ןעֶניִפעֶג ּבאָה ְּךיִא דנּוא :טְכאַרְּבעֶג ןיִרְדֶהְנַמ 2
 הָרֹוּת עֶרֶעייֵז ןּופ תֹולֵאֵׁש ןעֶנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג טְנאָלְקְראַפ
 םעֶד טְרעוֶו זיִא סאָו גאָלְקְראַפ עֶנייֵק זיִא םִע רעֶּבָא

 טְנאָזעֶגְנָא ריִמ זיִא סֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶטעֶק רעֶדָא טיֹוט ;
 ןאַמ םעֶד ןעֶנעֶק בָנּורֶעיֹול ַא ןייַז טעוֶו סֶע זַא ןעֶראוָועֶג
 איִד ּבאָה דְנּוא ,טְקיִׁשעֶג ריִד ּוצ ְךייֵלְג םֶהיֵא ָּךיִא ּבאָה
 ןעֶנאָז ריִד ראָפ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶסייֵהעֶג רעֶנעֶלְקְראַפ
 זיִא םִע איו ,ןעֶמּונעֶג םֹולֹוּפ ןעֶטאַדְלאָס איִד ןעֶּבאָה יֹוזַא :םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה אייֵז םאִו



 דכ גכ עטכישעגלעטסאפא |
 טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה דְנּוא .ןעֶזעוֶועֶג ןעֶליֹופעֶּב אייז
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 32 ןעֶנְראָמ ףיֹוא דְנּוא :סיִרְטאַּפיִטְנַא ןייק טְכאַנ .רעֶד ַאייֵּב
 ןעֶהעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טיִמ רעֶטיִיַר איִד טְזאָלעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 דְנּוא .:טְרְהעֶקעֶנְמּוא רעֶנאַל םּוצ ָּךיִז ןעֶּבאָה דִנּוא

 םעֶד ןעֶּבאָה דִנּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןירְסיִק ןיא ןעֶנעֶז אייז
 םֶהיִא ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶנְרעֶּבּוג םּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא ּםיִרְּ

 יי

 31 םעֶד טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא :טְלעֶטְׁשעֶגְראַפ ְךיֹוא םֹולֹוּפ
 רעֶכְלעוֶו ןּופ טְגעֶרְפעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ;טְנייֵלעֶג ףיִרְּב
 סיֹוא זיִא רֶע זַא ןעֶנאַטְׁשְראַפ טאָה דנּוא !זיִא רֶע הָניִדְמ
 35 ןעֶרעֶהְראַפ ְּךיִד לעֶו ָּךיִא ;טְגאָזעֶג רֶע טאָה :אָיִקיִליִק
 דְנּוא .ןעֶמּוק ְּךיֹוא ןעֶלעֶו רעֶנעֶלְקְראַפ עֶנייֵד .ןעוֶו

 ףיֹוהְטְכיִרעֶג םעֶד .ןיִא ןעֶּטיִה ןעֶמיִיַהעֶג םֶהָיֵא טאָה  רֶע
 :םֹורְרֹוה ןּופ

 דכ לעטיפאק
 -עֶגְּפּורַא ,לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד הָיְנַנֲח זיִא געֶט ףֶניִפ ְּךאָנ דְנּוא

 ַא טיִמ דִנּוא עֶטְצְלֶע איִד ןּופ עֶכיִלְטֶע טיִּמ ןעֶמּוק
 םּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .םֹולּוֵטְרעֶט רעֶנְדעֶר ןעֶסיוִועֶנ
 זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :טְלְהעֶצְרעֶד םֹולֹוּפ ןעֶנעוֶו רעֶנְרעֶּבּונ
 ּוצ םֶהיֵא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא םֹולּוטְרעֶט טאָה ,ןעֶראָוועֶג ןעֶפּזרעֶג
 םיֹורְנ ןיִא ןעֶּבעֶל ריִמ ,טְנאָזעֶג טאָה דִנּוא ,ןעֶנאָלְקְראַפ
 טְרעֶפעֶּבְראַפ ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶליִפ דְנּוא ,ריִד ָּךְרּוד ןעֶדיִרְפ
 ריִמ דְנּוא :םייֵקְניִטְכיִזְראַפ עֶנייֵד ָּךְרּוד קְלאַפ םעֶזיִד ּוצ
 ליפ טיִמ רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא דְנּוא טייִצ עֶלַא ןָא םִע ןעֶמעֶנ

 טיִנ ךיד לאָז ְּךיִא יֵדְּכ רעֶּבָא :םֶקיִלעֶפ רעֶטְסְלעֶרֶע ,קְנאַד
 םִנּוא טְסְלאָז אּוד ְָּךיִד ְּךיִא טעֶּב ,ןעֶטְלאַהְפיֹוא רעֶנְנעֶל
 ריִמ ןיִראָו :טייקְניִטּוג עֶנייֵד ןיִא ןעֶרעֶהּוצ רּוצִקְּב
 טְכאַמ רֶע דנּוא ,גאָלְּפ ַא איו ןעֶניִפעֶג ןאַמ ןעֶזיִד ןעֶּבאָה
 טְלעֶו עֶצְנאַג איִד ןיֵא ןעֶדּוי עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ אייֵרעֶגְיִרְק
 איִד ןּופ הָתִּכ רעֶד ןּופ רעֶרְהיִפְטְפיֹוה רעֶד זיִא דְנּוא
 ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םאָד טְריִּבאָרְּפ ְּךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא :םיִרָצָנ

 דְנּואנ ,ןעֶטְלאַהעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה ריִמ םעֶד ,ןעֶניִנייֵרְנואְרעֶפּוצ
 :ץעֶזעֶג רעֶזְנּוא ְּךאָנ ןעֶטְכיִר טְלאוָועֶג םֶהיֵא ןעֶּבאַה
 טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶגּוצ זיִא ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד סַאיִסּול רעֶּבָא
 עֶרעֶזְנּוא םיֹוא דְלאוַועֶג םיֹורְנ טיִמ ןעֶמּונעֶנְקעוֶוַא םֶהיֵא
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 דכ עטכישענלעטסאפא
 ּוצ רעֶנעֶלְקְראַפ עֶנייֵז ןעֶסייֵהעֶג טאָה רֶע דְנּוא דְנעֶה
 ןעֶרעֶהְרעֶפ ןייַלַא טְסעֶו אּוד ןעוֶו ,םעֶד :(ןעֶמּוק ריִד
 ריִמ סאָוְראַפ ןעֶכאַז עֶלַא ןעֶגעוֶו ןעֶסיִו אוד םְסעֶו

 ןעֶניִרְד ְךיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איִד דְנּוא :םֶהיִא ןעֶנאָלְקְראַפ
 ןעֶכאַז עֶזיִד זַא טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא .טְגיִליוִועֶגְנייַא
 :יֹוזַא ןעֶנעֶז
 זַא ןעֶקְניוִועֶג םֹולֹוּפ ּוצ םאָה ןאַמְטְּפיֹוד רעֶד ןעוֶו דְנּוא
 זַא םייוַו ְּךיִא לייוֵז ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג רֶע טאָה ,ןעֶדעֶר לאָז רֶע
 רעֶּביִא רעֶטְכיִר ַא םָלַא ןעֶרְהאָי עֶליִּפ ןיֹוׁש טְסיִּב אּוד
 ןעֶצְראַה ןעֶכיֵלְהעֶרְפ טיִמ ְּךיִא ְּךאַמ יֹוזַא ,קְלאָפ ןעֶזיִד
 םֶע זַא ןעֶמיוו טְסְנאָק אּוד ןיִראָו :גְנורעֶּפְטְנֶעֶרעֶפ עֶנייֵמ
 -םיֹורַא ןיִּב ָךיִא טֶניִז געֶט ףְלעוֶוְצ איוז רֶהעֶמ טיִנ ןעֶנעֶז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶמעֶּבּוצְנֶא םִיַלָׁשּורי ןייק ןעֶנְנאַגעֶג
 ַא ןעֶצעֶמיִא טיִמ ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םיִא ןעֶניִפעֶג טיִנ ְּךיִמ
 טייל איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶכאַמ גירק ַא רעֶדָא ןעֶטְלאַה ַחּוּכִז
 דְנּוא :טאָטְׁש רעֶד ןיִא טיִנ דְנּוא ןעֶלּוׁש איִד ןיִא טיִנ
 עֶכְלעוֶו ןעֶכאַז איִד ןעֶגעוֶו ןעֶזייוִועֶּב טיִנ ְּךיֹוא ןעֶנעֶק אייֵז
 הָדֹומ ְּךיִא ןיִּב סאָד רעֶּבָא :דְנּוצַא ְּךיִמ ןעֶנאָלְקְראַפ אייֵז
 והָּתִּכ ַא ןעֶפּור אייֵז םאָו געוֶו םעֶד ְּךאָנ זַא ,ריִד ראָפ
 ּביֹולְנ דְנּוא ,תֹובָא עֶנייֵמ ןופ טאָנ םעֶד ְּךיִא ןֶעיִד יֹוזַא

 רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶהעֶטְׁש סאו ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא
 בְנּונְפאָה איִד ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :םיִאיִבְנ איִד ןיִא דְנּוא הָרֹות
 םִע זַא ןןעֶטְראוַו ְּךיֹוא ןייֵלַא אייֵז עֶכְלעוֶו ףיֹוא טאָג ּוצ
 דְנּוא םיִקיִדַט איִד ןּופ גְנּוהעֶטְׁשְרעֶפיֹוא עֶנייֵא ןייַז טעוֶו
 ַחירְּטַמ ְךיֹוא ןיײלַא ְּךיִמ ְּךיִא ןיִּב םעֶזיִד ןיִא :םיִעָׁשְר איִד
 ראָפ ןעֶסיוִועֶג םעֶנייֵר ַא ןעֶּבאָה גיִדְנעֶטְׁשעֶּב לאָז ְךיִא זַא

 ןיִּב ןעֶרְהאָי עֶליִפ ְּךאָנ דְנּוא :ןעֶׁשְנעֶמ ראָפ דְנּוא טאָג
 ןייֵב ּוצ טְכאַרְּבעֶג הָקָדְצ ּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ְּךיִא
 ְךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה םעֶזיִד טיִמ דְנּוא :תֹונָּבְרַק דְנּוא ,קְלאָפ
 - טיִמ טיִנ ;בְנּוגיִנייֵר עֶנייֵמ ְּךאָנ ׁשָדְקִמַה תיֵּב םיִא ןעֶניִפעֶג

 םִע רעֶּבָא ;לעֶמּומעֶנ ןייק טיִמ טיִנ דְנּוא טייֵל עֶנייֵק
 ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו :אָיְסַא ןּופ ןעֶדּוי עֶסיועֶנ אָד ןעֶנעֶז
 אייז ןעוֶו ןעֶנאָלְקְראַפ דְנּוא ןייַז ריִד ראַָפ טְלאָזעֶג
 עֶזיִד ןעֶזאָל רעֶדָא :ריִמ ןעֶנעֶק טאַהעֶג סעֶּפִע ןעֶטְלאוָו



 הכ דכ עטכישענלעטסאפא
 ריִמ ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז טְכעֶרְנּוא ראַפ םאִז ,ןעֶנאָז טְסְּבֶלעֶז

 :ןיִרְדֶהְנַמ איִד ראָפ ןעֶנאַטְשעֶג ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו ןעֶניִפעֶג

 ןֶעיִרְׁשעֶג ּבאָה ְּךיִא סאו טְראָו ןעֶניִצְנייֵא םעֶזיִד ראַפ ץּוח

 ןיִּב ְךיִא זַא ;ןעֶנאַטְׁשעֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו

 ןעֶגעֶו םעֶטְכיִרעֶג ףייֵא אייֵּב גאָט ןעֶניִטְנייַה םעֶד

 :םיִתַמַה תַיֵחִת
 2 ןיִראָה ,טְגעֶלעֶבְּפָא רעֶטעֶּפְׁש ףיֹוא אייֵז טאָה םֹקִיֵלעֶפ דִנּוא
 טאָה דְנּוא ,טְסּואְועֶנ געוֶו ןעֶזיִד ןעֶנעוֶו רעֶסעֶּב טאָה רֶע
 ,ןעֶמּוקְּפּורַא טעוֶו ןאַמְטְּפיֹוד רעֶד םַאיִסּול ןעֶו ,טְגאָזעֶג
 טאָה רֶע דָנּוא :ןעֶרעֶו ראָועֶג ָּךייַא ןעֶנעוֶו ְּךיִא לעוֶו
 דְנּוא ןעֶטיִה םֶהיֵא לאָז רֶע זַא טְנאָזעֶגְנָא ריִציִּפָא םעֶד
 ןּופ םעֶנייֵק לאָז ןעֶמ זַא דִנּוא ,ןעֶּבעֶנ טייֵהייֵרְּפ םֶהיִא לאָז
 :ןעֶניִדעֶּב ּוצ םֶהיֵא ןעֶטיִּבְרעֶפ טיִנ דְנייֵרְפ עֶנייֵז

 ןייז טיִמ ןעֶמּוקעֶג םֶקיִלעֶפ זיִא געֶט עֶביִלְטֶע ְּךאָנ דְנּוא
 עֶנעֶדּי ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו הָליֵסּורְד ּבייוו ןעֶנייֵ
 טְרעֶהעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,םֹולֹוּפ ָּךאָנ טְקיִׁשעֶג טאָה דְנּוא
 טאָה רֶע איו דְנּוא :ַחיִׁשָמ םעֶד ןָא ןעֶּביֹולְג םעֶד ןעֶנעוֶו
 דְנּוא .טייֵקְניִסעֶמ דְנּוא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג
 טְרעֶטיִצעֶג םֶקיֵלעֶפ טאָה ,ןעֶמּוק טעוֶו סאָו טְכיִרעֶנ םעֶד
 ְךיִא ןעוֶו רעֶּבָא ,קעוֶוַא דְנּוצַא העָנ ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ דְנּוא

 ןעֶזאָל ְּךיִד ְּךיִא לעֶו טייֵהְנעֶנעֶלעֶג עֶדְנעֶמאַּפ ַא ּבאָה
 8 םעֶֶװ םֹולֹוּפ זַא טְפאָהעֶג ְךיֹוא טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶּפּור

 ְךאָנ טְפָא רֶהעֶמ רֶע טאָה םּורְד ;ןעֶּבעֶנ דְלעֶג םֶהיֵא
 דְנּוא :טְםּואיֵמְׁשעֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה דְנּוא טְקישעֶנ םֶדיֵא

 םֹויִקְרָּפ זיִא ןעֶראָועֶג טְליִפְרעֶד ןעֶנעֶז רֶהאָי אייוַוְצ ןעוֶו
 דְנּוא ;םֶקיֵלעֶפ ןּופ טְרָא םעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקעֶג םֹוטְסעֶפ

 טאָה ,ןּוהְט ןעֶלעֶפעֶג ַא ןעֶדֹוי איִד טְלאָוָועֶג טאָה םֶקיֵלעֶפ
 :טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ןעֶדְנּוּבעֶג םֹולֹוּפ רֶע

 הכ לעטיפאק
 ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא הָניִדְמ רעֶד ןיִא זיִא םֹוטְסעֶּפ ןעוֶו םּורָד
 ןייק ןירְסיֵק ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא געֶט אייֵרְד ְּךאָנ רֶע זיִא
 ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד טיִמ םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשֶרֶע איִד דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי
 דְנּוא ,םֹולֹוּפ ןעֶנעֶק טְלְהעֶצְרעֶד םֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶדּוי איד
 טְגְנאַלְרעֶפ םֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה דְנּוא :ןעֶמעֶּבעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
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 הכ עטכישעגלעטסאפא
 םעֶדְניִא ,ןעֶפּור םִיַלָׁשּורְי ןייק םֶהיֵא לאָז רֶע זַא ,רֶסֶח ַא
 םֶּחיֵא ןעֶלאָז אייֵז זַא טְרֶעיֹולעֶג םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז
 -םְנֶעעֶג םֹוטְסעֶפ טאָה ְּךאָד :געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶטְלאַהעֶג ןירְסיק ןיִא לאָז םֹולֹוּפ זַא ,טְרעֶפ
 םּורְד ןעֶזאָל :ןעֶהעֶגְקעוֶוַא ןיִהַא דְלאַּב ןייֵלַא טעוֶו רֶע זַא
 ריִמ טִיִַמ ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה ;ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ עֶניִטְכעֶמ איִד
 ןעֶנעֶק ְּךאַז ַא םעֶּפִע ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא ,ןעֶהעֶנְּפּורַא
 ;ןעֶנאָלְקְרעֶפ םֶהיֵא אייֵז ןעֶזאָל ןאַמ םעֶד
 איו רֶהעְמ טיִנ ןעֶּביִלְּבעֶג אייֵז אייֵּב זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא

 ןיק ןעֶגְנאַנעֶגְּפּורַא רֶע זיִא געֶט ןְהעֶצ רעֶדָא טֶכַא
 טְצעֶזעֶג ְָּךיִז רֶע םאֶה גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא ,ןירְסיִק
 םֹולֹוּפ ןעֶסיִיַהעֶג טאָה דְנּוא ,לְהּוטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד ףיֹוא
 איד םֶהיֵא ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנְנעֶרְּב
 -ָניֵרעֶגְמּורַא םִיַלְׁשּורְי ןּופ ןעֶמּוקעֶגְפּורַא ןעֶנעֶז םאִו ןעֶדּוי
 עֶגְנּודְלּוׁשְרעֶפ עֶרעוֶוְׁש דְנּוא עֶליִפ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְלעֶנ
 ;ןעֶזייוֵועֶּב טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז עֶכְלעוֶו ,טְכאַרְּבעֶג
 טְגיִדְניִזעֶג טיִנְראָג ּבאָה ְּךיִא ,טְרעֶּפְטְנֶעְראַפ ְּךיִז טאָה םֹולֹוּפ
 םעֶד ןעֶגעֶק טיִנ ְּךיֹוא ,ןעֶדּוי איִד ןּופ הָרֹוּת רעֶד ןעֶגעֶק
 רעֶּבָא :רַסיֵק םעֶד ןעֶנעֶק טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,שֶדְקִמַה תיֵּב

 דְנּוא ,ןּוהְמ ןעֶלעֶפעֶג ַא ןעֶדּוי איִד טְלאוָועֶג טאָה םֹוטְסעֶפ
 אוד טְסְליִו ,טְנאָזעֶג דְנּוא טְרעֶפְטְנעעֶנ םֹולֹוּפ טאָה
 ריִמ ראָפ טְראָד דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶהעֶגְפיֹורַא
 םֹולֹופ רעֶּבָא ?ןעֶכאַז עֶזיִד ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִרעֶג
 ןופ לֶהּוטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד ראָפ העְטְׁש ְךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 ןעֶדּוי איד .ןעֶרעֶו טעֶטְכיִרעֶג זּומ ָךיִא ּואוְו ,רֵסיֵק םעֶד
 ץְנאַג אוד איז יֹוזַא ,ןּוהְמעֶנ טיִנ טְכעֶרְנּוא ןייק ְּךיִא ּבאָה
 דְנּוא ןּוהְמעֶנ טְכעֶרְנּוא ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו םּורְד :טְסייוו טּוג
 ּוַצ טייֵרעֶּב ָךיִא ןיִּב ,טיֹוט םעֶד טְרעוֶו זיִא סא ְּךאַז ַא

 ְךיִמ עֶזיִד סאָו טיִנְראָג זיִא םִע ןעוֶו רעֶּבָא ;ןעֶּבְראַטְׁש
 -עֶגְרעֶּביִא טיִנ אייֵז וצ רעֶנייֵק ְּךיִמ ןאָק יֹוזַא ,ןעֶנאָלְקְרעֶּפ
 טאָה ןאַד :רַסיֵק םעֶד ףיֹוא ְּךיִמ ּףורעֶּב ְּךיִא ;ןעֶּב
 טאָה דְנּוא ,טאָר םעֶד טיִמ ןעֶהְטאָרעֶּב םֹוטְסעֶפ ְךיִז
 ןעֶפּורעֶּב רַסיֵק ףיֹוא םעֶד ְּךיִד טְסאָה אּוד ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ
 :ןעֶהעֶג רַסיֵק םּוצ טְסְלאָז אוד
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 זיִא ,ןעֶגְנאַגעֶב אייַּבְראַפ ןעֶנעֶז געֶמ עֶּכיִלְּטֶע ןעוֶו דֵנּוא
 ןייק ןעֶמּוקעֶגְפּורַא יִקיִנְרעֶּב דְנּוא אַּפיִרְגַא גיִנעֶק .רעֶד
 ןעֶנעֶז אייז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶסיִרְנ ּוצ םֹוטְסעֶפ םּוא ןיִרָפיִק

 טְלעֶטְׁשעֶגְראָפ םֹוטְסעֶפ טאָה ,ןעֶּביִלְּבעֶג געט עֶליִפ טְראָר
 וטְנאָזעֶג דְנּוא גיִנעֶק םעֶד ּוצ םֹולֹוּפ ןעֶנעוֶו ןעֶכאַז איִד
 :םֶקיִלעַפ ןּופ ןעֶדְנּוּבעֶג טְזאָלעֶנְרעֶּביִא זיִא ןאַמ רעֶסיוִועֶג ַא
 איד ןעֶּבאָה .םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו דֵנּוא
 ןעֶדּיו איִד ןּופ עֶטְצֶלֶע איִד דְנּוא םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשִרֶע

 ןעֶּבאָה דְנּוא טְכאַמעֶג גאַלְקְנָא עֶנייֵא  םֶהיִא . ןעֶנעוֶו
 אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :םֶהיֵא ןעֶנעֶק קַסֶּפ ַא םּוא ןעֶמעֶּבעֶג
 רעֶמֹור איִד אייָּב גָהְנֶמ רעֶד טיָנ זיִא םִע זַא ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶב
 זיִא םאֶװ רעֶד זיִּב ןעֶּבעֶנּוצְרעֶּביִא טיֹוּט םּוצ ןאַמ ַא
 דְנּוא םיִנָּפִל םיִנָּפ רעֶנעֶלְקְרעֶפ עֶנייַז טאָה טְגאָלְקְרעֶפ
 רעֶד ןעֶגעֶו ןְרעֶפְטְנֶעְראַפ ּוצ ְּךיִז טייֵהְנעֶגעֶלעֶג ַא טאָה
 ןעֶמּוקעֶגְנעֶמאַזּוצ אָד ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו םּורָד :נאָלְקְנָא
 םעֶד ןיִּב דְנּוא ,טְכאַמעֶג טְלאַהְפיֹוא ןייק ראג ְּךיִא .ּבאָה
 דְנּוא ןעֶסעֶזעֶג לֶהּוַטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד ףיֹוא גאָט ןְרעֶדְנַא
 איד ןעֶו דְנּוא :ןעֶנְנעֶרְּב ןאַמ םעֶד ןעֶסייֵהעֶג ּבאָה
 ןעֶגעוֶו אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיֹוא ןעֶנעֶז רעֶנעֶלְקְרעֶפ
 טיִנ ןעֶכאַז עֶטְכעֶלְׁש ןּופ גְנּוגיִרְלּוׁשעֶּב עֶנייֵק םֶהיֵא
 אייֵז רעֶּבָא :טְכאַדעֶג ּבאָה ָּךיִא איִח יֹוזַא טְכאַרְּבעֶג
 עֶרייֵז ןעֶגעוֶו םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶנאַרְפ עֶכיִלְטֶע ןעֶּבאָה
 ַעּוׁשֵי ןעֶסיוִועֶג ַא ןעֶנעוֶו דֶנּוא ,טייקְגיִּביֹולְגְרעֶּבַא עֶנעֶגייֵא
 טְגאָזעֶג טאָה םֹולֹוּפ םעֶד ףיֹוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רעֶכְלעוֶו
 ןעֶראָועֶג קָפּוסְמ ןיִּב ְּךיִא לייוֵו דְנּוא :טְּבעֶל רֶע זַא

 רֶע ּבֹוא טְגאָזעֶג ְךיִא ּבאָה עֶנאַרְפ עֶּכְלעֶזַא ןעֶנעוֶו
 ןעֶכאַז עֶזיִד ןעֶנעוֶו טְראָד דְנּוא ןעֶהעֶג םִיַלָׁשּורְי ןייק ליװ
 ןעֶפּורעֶּב ְּךיִז טאָה םֹולֹוּפ ןעוֶו רעֶּבָא  ןעֶרעוֶו טעֶטְכיַרעֶג
 טעֶװ םֹוטְסּוגיֹוא ויִּב ןעֶרעֶו ןעֶטְלאַהעֶנ לאָז רֶע זַא
 לעוֶו ְךיִא זיִּב ןעֶטיִה ןעֶסייֵהעֶג םֶהיֵא ְּךיִא ּבאָה ,ןעֶדייֵׁשעֶּב
 םּוטְסעֶפ ּוצ טאָה אַּפיִרְגַא דְנּוא :ןעֶקיִׁש רַסיֵק םּוצ םֶהיֵא
 לאָז ְּךיִא זַא טְשְנּואוְועֶג טְסְּבְלעֶז ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶב
 ןעֶגְראָמ ףיֹוא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא .ןעֶרעֶה ןאַמ םעֶד
 :ןעֶרעֶה םֶהיֵא אּוד טְסְלאָז
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 ןעֶנעֶז יִקיִנְרעֶּב דְנּוא אַּפיִרְנַא ןעוֶו גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד םּורְד 8

 רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז רֶנּוא ,טְבאַרְּפ רעֶסיֹורְג טיִמ ןעֶמּוקעֶג
 דְנּוא רעֶנעֶמְטְּפיֹוד איִד טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְנייֵרַא ּבּוטְשְרעֶהְראַפ -

 םֹוטְסעֶפ ןעוֶו ;טאָטְׁש רעֶד ןּופ רעֶנעֶמ עֶטְסְמעֶנְראָפ איִד
 -עֶנְנייַרַא םֹולֹוּפ ןעֶמ טאָה ןעֶּבעֶנעֶג לְהעֶפעֶּב ַא טאָה

 דְנּוא אַּפיִרְנַא גיִנעֶק ,טְנאָזעֶג טאָה םֹוטְסעֶפ דְנּוא :טְכאַרְּב 4

 ןעֶגיִזאָד םעֶד טְהעֶז רֶהיִא ,םִנּוא טיִמ אָד ןעֶנעֶז םאָו עֶלַא
 ָךיִמ טאָה ןעֶדּוי איִד ןּופ גְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןעֶכְלעוֶו ןעֶנעֶו
 ןֶעייֵרְׁש אייֵז דְנּוא ,אָד ְּךיֹוא דְנּוא םִיַלָׁשּורְ ןיִא ןעֶמעֶּבעֶג

 ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא :ןעֶּבעֶל רעֶנְנעֶל טיִנ ףְראַדעֶּב רֶע זַא 2
 זיִא םאָה ְּךאַז ןייק ןּוהְמעֶג טיִנ טאָה רֶע זַא טְנעֶקְרעֶד
 ןעֶפּורעֶּב ןייֵלַא ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא ;טיֹוט םעֶד טְרעוֶו
 םֶהיֵא לאָז ְּךיִא זַא ןעֶסאָלְׁשעֶּב ְּךיִא ּבאָה ,םֹוטְסּוגיֹוא ףיֹוא

 םּוצ סעֶרעֶכיִז טיִנְראָה ךיִא ּבאָה םֶהיֵא ןעֶנעוֶו דְנּוא :ןעֶקיִׁש 6

 ְךייִא ראָפ םֶהיֵא ָּךיִא ּבאָה םּורְד ;ןעֶּבייַרְׁש ּוצ ןיִראַה
 ואַּפיִרְנַא גיִנעֶק ,ריִד ראָפ םִרעֶדְנּוזעֶּב דְנּוא ,טְכאַרְּבעֶג
 לאָז ְּךיִא ןעֶהעֶׁשעֶנ טעֶו רעֶהְראַפ רעֶד םעֶדְכאָנ זַא

 ריִמ טְנייֵש םִע ןיִראָו :ןעֶּבייֵרְש ּוצ ןעֶּבאָה סעֶּפִֶע 7

 דְנּוא ,ןעֶקיִש ּוצ ןעֶנעֶנְנאַפעֶב ַא ,ןייַז ּוצ גיִדְנעֶמְׁשְרעֶפְנּוא

 :ןעֶנייֵצּוצְנֶא םֶהיֵא ןעֶנעֶק גְנּוגיִדְלּושְרעֶפ איִד טיִנ
 וכ לעטיפאק

 ראַפ טְסְנעֶמ אּוד ,םֹולֹוּפ וצ טְנאָזעֶג טאָה אַּפיִרְנַא דְנּוא 1
 -עֶגְסיֹוא דְנאַה איד םֹולֹוּפ טאָה ןאַד .ןעֶדעֶר טְסְּבְלעֶז ריִד

 ְךיִמ ץעֶׁש ְּךיִא :טְרעֶפְטְנֶעְראַפ ְּךיִז טאָה דְנּוא טְקעֶרְטְש 2
 ראָפ טְנייַה ְּךיִמ לאָז ְךיִא זַא ,אַּפיִרְנַא גיִנעֶק ְּךיִלְקיִלְג
 ְךיִא עֶכְלעוֶו ראַפ ןעֶכאַז עֶלַא ןעֶנעוֶו ןְרעֶּפְטְנֶעְראַפ ריִד

 אּוד לייוַו םִרעֶדְנּוועֶּב :ןעֶדּוי איִד ןּופ טְנאָלְקְרעֶפ ןיִּב 2
 אייֵּב ןעֶנעֶז סאָָו תֹולֲאַׁש דְנּוא םיִנָהְנִמ עֶלַא טְסְהעֶטְׁשְראַפ
 ְךיִמ טְסְלאָז אּוד זַא ְּךיִד ְּךיִא טעֶּב םּורְד ;ןעֶדּוי איִד
 ףיֹוא דְנעֶנּוי עֶנייֵמ ןּופ ןעֶּבעֶל ןייֵמ :ןעֶרעֶה גיִדְלּודעֶג

 קְלאָפ ןייֵמ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןָא ּביֹוהְנֶא ןּופ זיִא םאו
 ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו :ןעֶדּוי עֶלַא ןעֶסייוֵו ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא 8

 ןעֶנייֵצעֶּב ןעֶטְלאָו אייֵז ןעוֶו ,טְנעֶקעֶג ןָא ּביֹוהְנֶא ןּופ ָּךיִמ
 רעֶד ְּךאָנ ׁשּורְּפ ַא איװ טְּבעֶלעֶו ּבאָה ְּךיִא זַא
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 6 דָנּוצַא דנּוא :ןאָיְגיִלעֶר עֶרעֶזְנּוא ןּופ הֶּתִּכ ןעֶטְסְגְנעֶרְטְׁש
 בנּונְפאָה רעֶד ןעֶנעֶו ןעֶרעוֶו ּוצ טעֶטְכיִרעֶג ָּךיִא העָטְש
 עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה טאָנ םאִו הָחָטְבַה רעֶד ןּופ
 ּוצ ןעֶפאָה םיִטָבְׁש ףְלעוֶוְצ עֶרעֶזְנּוא עֶכֶלעוֶו :תֹובָא
 דְנּוא גאָט ,ביִדְנעֶטְׁשעֶּב טאָנ ןעֶניִר אייֵז דְנּוא ,ןעֶנְנאַלְרעֶד
 ָךיִא ןיִּב ,אֵּפיִרְנַא גיִנעֶק ,גנּונְפאָה רעֶזיִד ןעֶנעוֶו ;טְכאַנ
 ראַפ סֶע רֶהיֵא טְלאַה םּוראָו :ןעֶדוי איִד ןּופ טְנאָלְקְרעֶּפ
 ְךיִא ?ןעֶקעֶוְפיֹוא עֶטיֹוט איִד טעֶו טאָנ זַא ְּךיִלְּביֹולְגְנּוא
 ןּורְמ ליִפ זּומ ְךיִא זַא ,טְכאַדעֶנ טְסְּבֶלעֶז ריִמ אייֵּב ּבאָה
 םֶע ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :יֵרְצֶנַה ַעּוׁשִי ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶנעֶק
 איִד ןּופ עֶליִפ ּבאָה דְנּוא ;םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןּוהְמעֶב ְּךיֹוא
 ּבאָה ְּךיִא ןעֶו ,ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייֵא םיִנְגְנעֶפעֶג ןיִא עֶגיִלייַה
 ןעוֶו דְנּוא ;םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןּופ ןעֶטְלאַהְרעֶד טְכאַמ
 ּוַצְרעֶד ָּךיִא ּבאָה ,ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶנְמּוא ןעֶנעֶז אייֵז
 ןעֶלּוש עֶלַא ןיִא טפָא אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :טֶמיִטְׁשעֶנייֵּב
 ןְרעֶטְסעֶל ּוצ ןעֶגְנּואוְוְצעֶג אייֵז ּבאָה דְנּוא .,טְגיִנייֵּפעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג םאַזיֹורְג רֶהעֶז אייֵז ןעֶנעֶק ןיִּב ְּךיִא לייוֵו דְנּוא

 :טעֶּטְׁש עֶדְמעֶרְפ ןיִא זיִּב טְגְלאָפְרעֶפ אייֵז ָּךיִא ּבאָה
 טְכאַמ טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג קֵׂשְמַד ןייק ןיִּב ְּךיִא לייוַזְרעֶד דְנּוא
 ָךיִא ּבאָה :םיִנֲהֹּכ עֶטְׁשְרֶע איִד ןּופ לְהעֶפעֶּב ַא דְנּוא
 ַא ביִנעֶק ָא גאָט ןעֶמיִמ ןיֵא ,געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶזעֶג
 רעֶד ןּופ גְנּונייֵׁש איִד איו רעֶכיֵלְרעֶה ,לעֶמיִה ןּופ טְכיֵל
 ןעֶנעֶז םאוִו איִד דְנּוא ריִמ םּורַא טְנייֵׁשעֶג טאָה סאוָו ,ןּוז
 רעֶד ּוצ עֶלַא ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנְנאַגעֶג ריִמ טיִמ
 טאָה סאָו לֹוק ַא טְרעֶהעֶנ ָךיִא ּבאָה ,ןעֶלאַפעֶג דֶרֶע
 םּוראָו ,לּואָׁש לּואָש ןיִרְבִע ןֹוׁשָל ןיִא טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ
 ןעֶנעֶק ריִד ראַפ רעֶֶוְׁש זיִא םִע ?ָּךיִמ אּוד טְסְנְלאָפְרעֶפ
 ,טְגאָזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :ןעֶסיֹוטְׁש ּוצ לעֶכאַטְׁש איִד
 ְךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה ראַה רעֶד דְנּוא ?ראַה ,אּוד טֶסיִּב רעוֶו
 דְנּוא ,ףיֹוא העָטְׁש רעֶּבָא :טְסְנְלאָפְרעַפ אּוד םעֶד ַעּוׁשֵי ןיֵּב
 -טְסעֶד ןּופ ְּךיִמ ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ;םיִּפ עֶנייֵד ףיֹוא העָּטִׁש
 םּוצ ןעֶכאַמ ְּךיִד לאָז ְּךיִא זַא ןעֶזיִועֶּב ריִד ּוצ ןעֶנעוֶו
 טְסאָה אּוד םאוו ןעֶכאַז איִד ןעֶנעוֶו תּודֵע םּוצ דְנּוא רעֶניִד
 ריִד ּוצ ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא סאָו איִד ןעֶנעוֶו דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶב
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 קְלאָפ םעֶד ןּופ ןייַז ליִצַמ ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא דְנּוא .:ןעֶייוֵועֶּב 7
 אּוד זַא :ְךיִד קיִׁש ְךיִא עֶכְלעוֶו ּוצ ,םִיֹוג איִד ןּופ דְנּוא 8

 ןעֶרְהעֶקּוצְמּוא אייֵז ,ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵז ןעֶכאַמְּפיֹוא טְסְלאָז
 טְכאַמ רעֶד ןּופ דְנּוא ,טְכיֵל םּוצ םיִנֵרעֶטְסְניִפ רעֶד ןּופ
 ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טאָג ּוצ ןֶמָׂש םעֶד ןּופ
 איד ןעֶׁשיוִוְצ טְפאַׁשְּבְרֶע עֶנייֵא דְנּוא ,דְניִז ןּופ גְנּוּבעֶנְרעֶפ
 זיִא םאָװ ןעֶּביֹולְג םעֶד ָּךְרּוד טְניִלייֵהעֶג ןעֶנעֶז סאוָו

 :ריִמ ןָא
 -עוֶועֶג גיִנעֶּמְׁשְרעֶדיִװ טיִנ ְָּךיִא ןיִּב ,אַּפיִרְנַא ניִנעֶק ,םּורָד 9
 ּבאָה ְּךיִא טְרֶעייֵנ :גְנּונייֵׁשְרע עֶׁשיִלְמיִה איִד ןעֶגעֶק ןעֶז 0

 קׂשָּמַר ןיִא ןעֶנעֶז םאִו איִד ּוצ טְׁשְרֶעּוצ טְרְהעֶלְקְרעֶד
 הָדּוהְי ןּופ דְנאַל ןעֶצְנאַג םיִא דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא דְנּוא
 דְנּוא ןּוהְמ הָבּוׁשְּת ןעֶלאָז אייֵז זַא .םִיֹו איִד ּוצ דְנּוא
 קְרעוֶו ןּוהְמ ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא טאָנ ּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז

 ןעֶכאַז עֶזיִד ןעֶנעֶו :הָבּוׁשְּת ןּופ גיִדְריִו ןעֶנעֶז סאוָו 1
 דְנּוא ,ןעֶמּונעֶג ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םיִא ןעֶדּוי ַאיִד ְּךיִמ ןעֶּבאָה

 ְךיִא לייוו םֹּורְד :ןעֶגְנעֶרְּבּוצְִמּוא טְפיִרְּפעֶנ ְּךיִמ ןעֶּבאָה 2
 ּוצ ויִּב ְּךיִא העָטְׁש ,טאָנ ןּופ ףֶליִה ןעֶטְלאַהְרעֶד ּבאָה
 םעֶדְניִא ,םיֹורְנ דְנּוא ןייֵלְק ּוצ גייֵצעֶּב דְנּוא ,גאָט ןעֶזיִד
 איִד םאָה רעֶסיֹוא ְּךאַז עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק טיִנ גאָז ְּךיִא
 :ןעֶהעֶׁשעֶנ טעוֶו םִע זַא טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה הָׁשֹמ דְנּוא םיִאיִבְנ

 רעֶד ןייַז טעוֶו רֶע זַא דְנּוא ,ןעֶדייֵל טעוֶו ַחיִׁשָמ רעֶד זַא 2
 דְנּוא ,ןעֶהעֶטְשְפיֹוא עֶטיֹוט איִד ןּופ טעוֶו סאָוָו רעֶטְשְרֶע

 :םִיֹוג איִד ּוצ דְנּוא קְלאַפ םּוצ טְכיִל ןעֶניִדעֶרְּפ טעוֶו
 טאָה ,טְרעֶפְטְנֶעֶראַפ יֹוזַא ְּךיִז טאָה רֶע לייוַוְרעֶד דְנּוא 4

 טְסיִּב אוד םֹולֹוּפ ,לֹוק ְךיֹוד ַא טיִמ טְנאָזעֶג םֹוטְסעֶפ
 רעֶּבָא :עֶנּוׁשְמ ְּךיִד טְכאַמ ןעֶנְרעֶל עֶליִפ סאָד ,גיִניִזְנּוא 2

 רעֶטְסְמעֶנְראַפ ,עֶנּושְמ טיִנ ןיִּב ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה םֹולֹוּפ
 טייֵהְרְהאָו ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד דעֶר ְּךיִא טְרֶעייֵנ ,םֹוטְסעֶפ

 עֶזיִד ןעֶנעוֶו טְסייוֵו גיִנעֶק רעֶד ןיִראוָו :דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא 6

 ְךיִא ןיִראוָו ְּךיִלְטְנעֶפֶע ָךיֹוא דער ְךיִא םעֶד ראָפ ,ןעֶכאַז
 טיִנ םֶהיֵא ןּופ זיִא ןעֶכאַז עֶזיִד ןּופ םֶנייֵק זַא םיוִועֶג ןיִּב
 לעֶקְניִװ ַא ןיִא טיִנ זיִא םאֶד ןיִראָו ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ

 ?םיִאיִבְנ איד אּוד טְסְּביֹולְג ,אַּפיִרְנַא גיִנעֶק :ןעֶהעֶׁשעֶנ 7



 388 זכ וכ עטכישענלעטסאפא
 28 טְנאָזעֶג טאָה אַּפיִרְנַא דְנּוא :טְסְּביֹולְג אּוד זַא םייוז ָּךיִא
 טְסיִרְק ַא ְּךיִמ אוד טְסְדעֶרְרעֶּביִא גיִנעוֶו טיִמ .םֹולֹוּפ ּוצ
 29 טאָג לאָז יאֵוְלַה טְגאָזעֶג טאָה םֹולֹוּפ דְנּוא :ןעֶרעֶוֶו ּוצ
 ןייֵלַא טיִנ ,ליִפ טיִמ רעֶדָא גיִנעוֶו טיִמ ּביֹוא זַא ,ןעֶּבעֶנ
 ןעֶלאָז טְנייַה ְּךיִמ ןעֶרעֶה סאָו עֶלַא ְּךיֹוא טֶרֶעייֵנ ,אּוד

 :ןעֶמעֶק עֶזיִד ץּוח יִּב ּךיִא איז ןייַז עֶכְלעֶזַא
 40 -ךעֶּבּוג רעֶד דְנּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא גיִנעֶק רעֶד דְנּוא
 -עֶזעֶג אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז סאָָו איִד דְנּוא ,יִקיִנְרעֶּב דְנּוא ;רעֶנ
 31 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶגְנאַנעֶג םטייַז רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז דְנּוא :ןעֶס

 -ְךאָג טאָה ןאַמ רעֶזיִד ;טְגאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶנ ָּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ
 ;ןעֶטעֶק איִד רעֶדָא טיֹוט םעֶד טְניִדְרעֶפ סאוָו ןּוהְטעֶנ טיִנ
 32 טְלאָו ןאַמ רעֶזיִד ,םֹוטְסעֶפ ּוצ טְגאָזעֶב טאָה אַּפיִרְנַא דְנּוא
 ןעֶפּורעֶּב טיִנ ְּךיִז טְלאָו רֶע ןעֶו ,ןעֶרעוֶו טייֵרְפעֶּב טְנאָקעֶג
 :רֵסיֵק םעֶד ףיֹוא

 זכ לעטיפאק
 1 ְּךיִז ןעֶלאָז ריִמ זַא ןעֶראָועֶג ןעֶסאָלְׁשעֶּב זיִא םֶע ןעוֶו דְנּוא
 -םָע דְנּוא םֹולֹוּפ אייֵז ןעֶּבאָה ,אָיַלאַטיִא ןייק ןעֶפיִׁשְקעוֶוַא
 ןאַמְטְּפיֹוה ַא ּוצ ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא עֶנעֶנְנאַפעֶג עֶרעֶדְנַא עֶכיֵל
 :םֹוטְסּוניֹוא ןּופ לִיַח םעֶד ןּופ ;םֹויִלּוי ןעֶסייַהעֶג טאָה םאִו
 2 עֶטיִמאַדָרַא ןּופ ףיש ַא ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא

 ,אָיְסַא ןּופ רעֶמְרֶע איִד ןיִא ןְלעֶנעֶז טְלאָזעֶג טאָה סאו
 -עֶנ םָנּוא טיִמ זיִא םִע דְנּוא ;טְפיִׁשעֶגְקעוֶוַא ןעֶּבאָה דֶנּוא
 :אָיִנֹודְקַמ םיֹוא אְקיִנֹולאַמעֶּת ןּופ םֹוּכְראַטְסיִרַא ןעֶזעוֶו

 3 ןייק ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ריִמ ןעֶנעֶז גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד דְנּוא
 ןעֶנעֶק ןעֶטְלאַהעֶג ְּךיִלְדְנייֵרְפ ְּךיִז טאָה םֹויִלּוי דְנּוא ;ןֹודיִצ
 ןעֶהעֶג ּוצ דְנייֵרְּפ עֶנייֵזּוצ טְּביֹולְרעֶד םֶהיֵא טאָה דנּוא ,םֹולֹוּפ

 4 -עֶז ןעֶטְראָד ןּופ דְנּוא :ןעֶנְראָזְראַפ םֶהיֵא ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ
 רעֶטְנּוא טְלעֶגעֶזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְפיִׁשעֶגְקעוֶוַא ריִמ ןעֶנ
 :ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶקְטְנַא םֶנּוא ןעֶנעֶז דְניוִו איִד לייוו .םֹורְּפיֵק
 '5 ןּופ םַי םעֶד רעֶּביִא טְלעֶנעֶזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶו דְנּוא

 ןייק ןעֶמּוקעֶגְּפּורַא ריִמ ןעֶנעֶז ,אָיְליִפְּמאַּפ דְנּוא אָיִקיִליק
 6 -עֶב ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד טאָה טְראָד דְנּוא :אָיִקּול ןִיִא  אָריֵמ

 ןייק ןְעֶגְנאַגעֶג זיִא םאִו ,אָיִרְדְנאַמְּכעֶלַא ןּופ ףיִש ַא ןעֶניִפ
 7 ןעוֶו דנּזא :טְפיִׁשעֶגְנייַרַא ףיֹורד סנּוא טאָה דְנּוא ,אָיַלאַטיִא



 וכ עטכישענלעטסאפא 4
 ןעֶנעֶז דְנּוא טְלעֶגעֶזעֶג םאְֵנְנאַל געֶט עֶליִפ ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ
 םִֶנּוא טאָה דְניוִו רעֶד לייזו ,םֹודיִנְק ןעֶנעֶק ןעֶמּוקעֶג םיֹוק
 טְלעֶנעֶזעֶג אָּמַרְק רעֶטְנּוא ְּךיִז ריִמ ןעֶּבאָה ;טְזאָלעֶג םיִנ

 -ְךאַפ םיֹוק םעֶזיִד ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא :יִנֹומְלַמ רעֶּביִאְנעֶגעֶק 8
 טֶרָא ןעֶסיוִועֶג ַא ּוצ ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג אייּב
 טְנעֶהאָנ דְנּוא ,ןעֶפאַה רעֶנְהעֶׁש רעֶד ןעֶפּורעֶג זיִא סאָו
 :אָיִסאַל טאָטְׁש איִד ןעֶועוֶועֶג זיִא אייֵּבְרעֶד

 ָךיִלְרְהעֶפעֶג ןיֹוׁש זיִא םִע ןעוֶו טייֵצ עֶנְנאַל ַא ְּךאָנ דְנּוא 9
 ךיֹוא זיִא ןעֶטְסאַפ םאָד לייוֵו ,ןעֶפיִׁש ּוצ ְּךיִז ןעֶזעוֶועֶג
 :טְנעֶראוָועֶג םֹולֹוּפ אייֵז טאָה ,ןעֶזעוֶועֶג אייֵּבְראַפ ןיֹוׁש

 זַא ,העָז ְּךיִא ,רעֶנעֶמ רֶהיֵא ,טְנאָזעֶב אייֵז ּוצ טאָה דְנּוא 0
 ןעֶדאָׁש ןעֶסיֹורְג טיִמ דְנּוא ןייַז טְכעֶלְׁש טעוֶו עֶזייֵר עֶזיִד
 ָךיֹוא טְרֶעייֵנ ;ףיש םעֶד ּוצ דְנּוא גְנּודאָל רעֶד ּוצ ןייֵלַא טיִנ

 רֶהעֶמ טאָה ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד רעֶּבָא :ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ּוצ 1
 ףיִׁש םעֶד ןּופ ראַה םעֶד דְנּוא רעֶרְהיִפ םעֶד טְּביֹולְגעֶנ

 ןעֶפאַה רעֶד לייוו דְנּוא :םֹולֹוּפ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד איו 2
 איד ןעֶּבאָה ןְרעֶטְניוִו ּוצ ןעֶניִרְד ןעֶועוֶועֶג םּונ טיִנ זיִא

 -קעוֶוַא ןעֶטְראָד ןופ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטאָרעֶג ןעֶטְסייֵמ
 -ךעֶּביִא דְנּוא םַקיִניִפ ןייק ןעֶמּוק ּוצ ְּךיִלְגעֶמ ןעוֶו .ןעֶפיִׁש
 -עֶק טְגיֵל דְנּוא אָמאֵרְק ןּופ ןעֶּפאַה ַא זיִא סאוָו ,ןְרעֶטְניוו
 :טייַז טְסעוֶו-דְראָנ דְנֹוא טְסעוֶו-דיִז ןעֶנ

 אייז ןעֶּבאָה ןעֶזאָלְּבעֶג טְכייֵל טאָה דְניוִו דיִז רעֶד ןעוֶו דנוא 8

 ןעֶטְלאַהְרעֶד תיִלְכַּת רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז זַא טְכאַדעֶג
 אָטאַרְק ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶרְהאָפעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז דְנּוא

 ְךיִז טאָה ְּךאָנְרעֶד גְנאַל טיִנ רעֶּבָא :טְפיִׁשעֶג אייֵּבְראַפ 4
 ןעֶפּורעֶג זיִא סא ,דֶניוִוְמְרּוטְש ַא ןעֶּביֹוהְרעֶד רֶהיֵא ןעֶנעֶק

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶּפיִרְנְרעֶד ֹויִא ףיִׁש סאָד ןעוֶו דְנּוא :ןֹוליִקַרְוַא 8
 ןעֶהעֶמְׁשעֶּב רֶניִו םעֶד ןעֶנעֶק טְנאָקעֶג טיִנ טאָה דְנּוא

 :ןעֶראָפעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶהעֶג טְזאָלעֶג סֶע ריִמ ןעֶּבאָה
 טְסייֵה סאו לעֶזְניִא עֶסיוִועֶג ַא רעֶטְנּוא ביִדְנעֶפיֹול דְנּוא 6

 עֶלעֶּפיִׁש עֶנייֵלְק םאָד טְנאָקעֶג םיֹוק ריִמ ןעֶּבאָה ,אָדיֹולְק
 -עֶנְפיֹורַא םַע ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶטְלאַהְנייֵא 7

 סאָד ןעֶּבַאָה דְנּוא ,לעֶטיִמ טְצּונעֶּב אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶניֹוצ

 טְבְראָּפעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .טְלעֶטְראַנעֶגְרעֶטְנּוא ףיִש



 6 זכ עטכישעגלעטסאפא
 ןעֶּבאָה ,ןעֶלאַפְנייֵרַא םיִטְרַס איִד ןיִא טיִנ ןעֶלאָז אייז זַא
 יֹוזַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,טְזאָלעֶגְּפּורַא קְרעוֶוְלעֶקאַט סאָד אייֵז
 -ָמָרּוטְש ןעֶסיֹורְג ַא ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו דְנּוא :ןעֶראָּפעֶג
 גְנּוסאָטְסיֹוא גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶזעוֶועֶג דֶניוֵו
 עֶרֶעייֵז טיִמ אייז ןעֶּבאָה גאָט ןעֶמיִרְד םעֶד דְנּוא :טְכאַּמעֶנ
 :ןעֶפְראָועֶגְסיֹורַא ףיִש םעֶד ןּופ אָּׂשַמ איִד דְנעֶה עֶנעֶנייֵא

 ראַפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְׁש איד דְנּוא ןּוז איד ןעוֶו רֶנּוא
 זיִא םֶרּוטִש רעֶנייֵלְק ןייק דנּוא ,ןעֶזיוִועֶּב טיִנ געֶמ עֶליִפ
 ןעֶלאָז ריִמ זַא גְנּונְפאָה עֶלַא זיִא ןעֶזעוֶועֶג םֶנּוא ןעֶנעֶק
 :ןעֶראועֶנ ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶנ
 םּולֹוּפ זיִא ןאַד ,טְסאַפעֶג גְנאַל ןיֹוׁש ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 רֶהיֵא ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא אייז ןעֶׁשיוִוְצ
 ןופ טיִנ דנּוא ןעֶרעֶהּוצ טְלאָזעֶג ּךיִמ טאָה רֶריִא ,רעֶנעֶמ
 רֶהאַּפעֶג עֶזיִד ןעֶניוִועֶג ּוצ יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶפיִׁשְסיֹורַא אָטאַרְק

 רֶהיֵא ְָּךייֵא ְּךיִא ןְהאָמְרֶע דְנּוצַא רעֶּבָא :ןעֶדאָׁש דְנּוא
 טעוֶו ךייַא ןּופ ׁשֶפֶנ ןייק ןיִראָָו ,הָמּומ ןעֶטּוג ןעֶּבאָה טְלאָז

 ןיִא ןיִראָו :ןיילַא ףיִׁש סאָד טְרֶעייֵנ ,ןעֶרעוֶו ןעֶריּולְרעֶפ
 ,טאָנ ןּופ ְּךָאְלַמ ַא ןעֶנאַטְשעֶג ריִמ אייַּב זיִא טְכאַנ רעֶזיִד
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 24 טאָה דָנּוא :ןֶעיִד ְּךיֹוא ְָּךיִא ןעֶכְלעוֶו ,ןיִּב ְּךיִא םעֶמעוֶו
 -עֶטְׁש טְזּומ אזד ןיִראָו ,םֹולֹוּפ ;טיִנ ָּךיִד טְכְראָפ .טְנאָזעֶג
 ןעֶּבעֶגעֶג ריִד טאָה טאָנ ,העָז דְנּוא :רַפיֵק םעֶד ראָּפ ןעֶה
 טאָה ,רעֶנעֶמ רֶהיֵא םּורְד :ריִד טיִמ ְּךיִז ןעֶפיִׁש סאָו עֶלַא
 םִע זַא טאָנ ןיִא ןֹוחָטַּב ַא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ;הטּומ ןעֶטּוג
 :ןעֶראָועֶג טְנאָזעֶגּוצ ריִמ זיִא םִע איו ןעֶהעֶׁשעֶנ טעוֶו
 ןעֶפְראָועֶג לעֶזְניִא עֶסיִועֶּב ַא ףיֹוא ןעֶזּומ ריִמ העֶּבָא
 :ןעֶרעוֶו
 -ךעֶד ,טְכאַנ עֶטְנעֶצְריִפ איִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע ןעוֶו דְנּוא

 ןעֶטיִמ ןיִא .ןעֶּביִרְטעֶגְמּורַא אָיַרְדַא ןיִא ןעֶנעֶז ריֵמ לייוַו
 ןעֶמּוק אייֵז זַא טְקְנעֶדעֶג טייֵלְפיִׁש איִד ןעֶּבאָה טְכאַנ רעֶד
 -עֶנ אייֵלְּבְקְנּוז סאָד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :דְנאַל ּוצ טְנעֶהאָנ

 ףיִט רעֶטְפאַלְק גיִצְנאַַוְצ ןעֶניִפעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶקְנּוז
 אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶראָפעֶג רעֶטייוֵו לעֶמיִּבַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו דְנּוא
 -פאַלְק ןְהעֶצְפּופ ןעֶניִפעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶקְנּוזעֶג רעֶדיוו
 ןעֶלאָז ריִמ זַא ןעֶטְכְראָפעֶג ןעֶּבאָה אייֵז לייוו דְנּוא :רעֶמ
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 ֹוכ עטכישעגלעטסאפא 6
 הֶעיפ ןעֶפְראָועֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶסיֹוטְׁשְנָא ןעֶזְלעֶפ ןָא טיִנ
 םִע טְשְנּואוְועֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ףיִׁש םעֶד ןּופ ןעֶטְניִה רעֶקְנַא

 טְבּוועֶג ןעֶּבאָה טייֵלְפיִׁש איד ןעוֶו דְנּוא :ןעֶרעוֶו גאָט לאָז 0
 לעֶּפיִׁש עֶנייֵלְק סאָד ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶפיֹולְטְנַאּוצ ףיִׁש םעֶד ןּופ
 -נַא טְלאוָועֶנ ןעֶּבאָה אייֵז איו יֹוזַא ,טְזאָלעֶגְּפוְרַא םַי םיִא

 טאָה :ףיִׁש םעֶד ןּופ עֶטייֵז רעֶדְראָפ רעֶד ןּופ ןעֶּפְראוַו רעֶק 1
 ןעֶטאַדְלאָס איִד ּוצ דְנּוא ןאַמְטְפיֹוה םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג םֹולֹוּפ
 טיִנ רֶהיִא טְנאָק .ןעֶּבייֵלְּב ףיִׁש םיִא טיִנ ןעֶלעוֶו עֶזיִד ןעוֶו

 -עֶנְּפָא ןעֶטאַדְלאָס איִד ןעֶּבאָה ןאַד :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג 2
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,ףיִש םעֶנייֵלְק םעֶד ןּופ קיִרְטְׁש איִד ןעֶטיִנְׁש
 :ןעֶלאַפ טְזאָלעֶג םִע

 עֶלַא םולֹוּפ טאָה ,ןעֶנאָט ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה םִע זיִּב דְנּוא 8
 דְנּוא ,ןעֶסֶע ּוצ ןעֶמעֶנ םעֶּפִע ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶטעֶּבעֶג
 רֶהיֵא טְניִז געט ןְהעֶצְריִפ טְנייַה ןיֹוׁש זיִא םִע ,טְגאָזעֶג טאָה
 -ְךאָנ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,ןעֶסעֶגעֶגְנּוא טְּבייֵלְּב דנּוא טְראוַו

 =עֶנ ְּךייַא טאָז רֶהיֵא ְךייַא ְּךיִא טעֶּב םּורְד :טְכּוזְרעֶפ טיִנ 4
 .טייֵהְקְראַטְׁש עֶרייֵא ראַפ זיִא סאָד ןיִראָו ,ןעֶּסֶע ּוצ ןעֶמ

 םעֶד ןּופ רָאָה ןייק יִנ ָךייֵא ןּופ םעֶנייֵק טעוֶו םִע ןיִראו
 +עֶנ סאָד טאָה רֶע ןעוֶו דנוא :ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ּטאָק 2

 טאָנ עֶלַא ראַפ רֶע טאָה ,טיֹורְּב ןעֶמּונעֶג טאָה דנּוא ,טְגאָז
 ייֹוהעֶנְנָא טאָה דְנּוא ןעֶכאָרְּבּוצ םִע טאָה דְנּוא ,טְקְנאַדעֶג

 ןעֶועוֶועֶג ְּךיִלְהעֶרְפ עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא :ןעֶסֶע ּוצ ןעֶּב 6
 ריִמ דנּוא :ןעֶסֶע ּוצ ןעֶמּונעֶג טְסְּבְלעֶז ְךיֹוא ןעֶּבאָה דנּוא 7

 טְּרעֶדְנּוה אייוֵוְצ ףיִׁש םיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶמאַזּוצ עֶלַא ןעֶנעֶז
 אַז ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו דִנּוַא :תֹוׁשָפְנ גיִצְנעֶּביִז דְנּוא 8

 םעֶדְניִא טְכאַמעֶג רעֶגְניִרְג ּףיִׁש סאָד אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶסעֶגעֶנ
 :ןעֶפְראָועֶגְניירַא םִי ןיִא ןְראָק סאָד ןעֶּבאָה אייֵז

 -ךעֶד טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶראוָועֶג גאָט זיִא םִע ןעוֶו דנוא 9
 םָי ןּופ גנוצ ַא ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ;דְנאַל םאָד טְנעֶק
 ןעֶּבאָה םעֶד ףיוא ןעֶטְראָּב ַא טאַהעֶנ טאָה סאוָו ןעֶהעֶזְרעֶד
 :ןעֶּביירְשְנייַרַא ףיִש סאָד ְךיִלְנעֶמ ןעוֶו טְלאוָועֶג אייֵז

 ןעֶּבאָה דְנּוא רעֶקְנַא איד ןעֶּביֹורעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז דנוא 0
 רעֶדְנעֶּב איד ְךיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא ,םַי םעֶד ףיֹוא טְזאָלעֶנ ְּךיִז
 טְלעֶטְׁשעֶנְפיֹוא ןעֶּבאָה דָנּוא ,טְכאַמעֶג זיֹול רעֶדּור איִד ןּופ
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 טְפיִׁשעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,דְניוִו םעֶד ןעֶנעֶק לעֶנעֶזְראָפ םעֶד
 41 ןייֵא ןָא ןעֶנאַלְׁשעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶטְראָּב םּוצ
 ףיִׁש םאָד דְנּוא ,ןעֶטייֵז עֶדייֵּב ףיֹוא זיִא םַי סאָד ּואוְו טְרָא
 -ְךאָפ רעֶד דְנּוא ,דְנּורְג םעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש ןעֶּביִלְּבעֶג ּזיִא
 זיִא דְנּוא טְקעֶטְׁשעֶג טְסעֶפ טאָה לייֵהְט רעֶטְׁשְרעֶד

 רעֶטְׁשְרעֶטְנּוא רעֶד רעֶּבָא ;ְךיִלְנעוֶועֶּבְנּוא ןעֶּביִלְּבעֶנ
 ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶלעוֶו איִד ןּופ טְכאַמ רעֶד ָּךְרּוד זיִא לייַהְט
 :ןעֶראוָועֶג
 42 איִד ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶמאָרעֶג ןעֶּבאָה ןעֶטאַדְלאָה איִד דְנּוא
 -קעוַא טיִנ לאָז אייֵז ןּופ רעֶנייֵק זַא ,ןעֶנעֶנְרַה עֶנעֶגְנאַפעֶג
 43 -עֶנ טאָה ןאַמְטְּפיֹוה רעֶד רעֶּבָא :ןעֶניִרְטְנַא דְנּוא ןעֶמיווְׁש
 .טְרְהעֶוְראַפ הָצֵע רֶעייֵז רֶע טאָה יֹוזַא ,ןעֶּטעֶר סֹולֹוּפ טְלאוָו
 ןעֶמיוִוְׁש ןעֶנעֶק םאִו איִד זַא ןעֶליֹופעֶּב טאָה רֶע ּדְנּוא
 םעֶד ּוצ דְנּוא ןעֶפְראַוְנייֵרַא םִַי םיִא טְשְרֶעּוצ ְּךיִז ןעֶלאָז
 44 יֹוזַא ןעֶלאָז עֶניִרְּביִא איד זַא דְנּוא :ןעֶהעֶנְקעוֶוַא דְנאַל
 - -יִטְׁש ףיֹוא עֶכיֵלְמֶע דְנּוא ,רעֶטעֶרְּב ףיֹוא עֶכילְטֶע ,ןּוהְט
 אייז זַא ןעֶהעֶׁשעֶג יֹוזַא זיִא םִע דְנּוא .ףיִש םעֶד ןּופ רעֶק

 :ןעֶניִרְטְנַא דְנאַל םּוצ רעֶכיִז עֶלַא ןעֶנעֶז
 חכ לעטיפאק

 1 ריִמ ןעֶּבאָה ןאַד ןעֶנּורְטְנַא רעֶכיִז ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו דְנּוא
 2 איד דנוא :אָמיִלעֶמ ןעֶפּורעֶג זיִא לעֶזְניִא איִד זַא טְסּואוְועֶנ

 טְפאַׁשְדְנייַרְפ עֶכיִלְנְהעוֶועֶגְנּוא םֶנּוא ןעֶּבאָה טייֵלְסְּדְנאַל
 דְנּוא ,רֶעייֵפ ַא ןעֶדְנּוצעֶגְנָא ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ;ןעֶזיוֵועָּב
 סאו ןעֶנעֶר םעֶד ןעֶנעוֶו ,ןעֶמּונעֶגְנייַרַא עֶלַא םֶנּוא ןעֶּבאָה
 3 םֹולֹוּפ ןעֶו דנּוא :טְלעֶק רעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג: זיִא
 אייז טאָה דנּוא ץְלאָה רעֶקיִטְׁש ליִפ ןעֶּביִלְקעֶנְפיֹונּוצ טֵאָה
 גְנאַלְׁש ַא ץיִה רעֶד ןּופ זיִא רֶעייֵּפ םעֶד ףיֹוא טְנעֶלעֶג
 :דְנאַה עֶנייֵז ןָא טְפעֶהעֶּב ְּךיִז טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא
 4 גְנאַלְש איד ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה טייֵלְסְדְנאַל איִד ןעוֶו ּדְנּוא
 םּוצ רעֶנייֵא טְגאָזעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶנְנעֶה דְנאַה עֶנייֵז ףיֹוא
 ןעֶניִרְּמְנַא זיִא רֶע .ַחֵצֹור ַא םיִועֶנ זיִא ןאַמ רעֶזיִד ,ןְרעֶדְנַא

 :ןעֶּבעֶל טיִנ םֶהיֵא טְזאָל הָמָקְנ איד רעֶּבָא ,םַי םעֶד ןּוֿפ
 5 ןְהָא רֶעייֵפ םיִא טְלעֶקאַׁשעֶגְּפָא גְנאַלְׁש איִד רֶע טאָה יֹוזַא
 6 -ָפיֹוא טעוֶו רֶע זַא טְכאַדעֶג ןעֶּבאָה אייז רעֶּבָא :ןעֶדַאָׁש

 6( = ש
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 .ןעֶלאַּפְרעֶדיִנַא טיֹוט גְניִלְציִלְּפ רעֶדָא ןעֶרעוֶו ןעֶלאָוְׁשעֶג
 -ְראָנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְראַַועֶג גְנאַל ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו רעֶּבָא

 ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶהעֶׁשעֶג םֶהיֵא ןָא לעֶּביִא ןייק ןעֶהעֶזעֶג טיִנ
 זיִא רֶע זַא טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג בֵׁשֵיְמ ְךיִז אייֵז
 :םאָג ַא

 לעֶזְניִא רעֶד ןּופ טְׁשְריִפ רעֶד טאָה רעֶטְרֶע עֶזיִד ןיִא דְנּוא 7
 טאָה רעֶד ,םֹויַלְּבּוּפ ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ ,טאַהעֶנ ןעֶנְנּוציִזעֶּב
 געֶמ אייֵרְד םִנּוא טאָה דנּוא ,ןעֶמּונעֶנְפיֹוא ְךיִלְדְנייֵרְפ םֶנּזא

 רעֶטאָפ רעֶד זַא ןעֶהעֶׁשעֶנ זיִא םִע דְנּוא :טְרֶעיִטְראוַוְקְנייֵא 8
 -קאַל דנּוא רעֶּביִפ ףיֹוא ןעֶנעֶלעֶג קְנאַרְק זיִא םֹויִלְּבּוּפ ןּופ
 טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְניירַא םֶהיֵא ּוצ זיִא םֹולֹוּפ דנּוא ,ןעֶריִס
 דְנּוא ,טְנעֶלעֶג םֶהיֵא ףיֹוא דְנעֶה איִד טאָה דְנּוא ,ןעֶמעֶּבעֶג

 ןעֶנעֶז ,ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאָד ןעוֶו דְנּוא :טְלייֵהעֶנ םֶהיֵא טאָה 9
 טאַהעֶנ ןעֶּבאָה סאו לעֶזְניִא רעֶד ןיִא עֶניִרְּביִא איד ְךיֹוא

 טְלייֵהעֶג ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא ּוצ ןעֶטייֵהְקְנאַרְק = .
 ּוהְמעֶנְנָא דֹובָּכ ןעֶסיֹורְנ םֶנּוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶראוָועֶג 0

 םֶנּוא אייֵז ןעֶּבאָה ,טֶּפיִׁשעֶגקעוֶוַא ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶו דְנּוא
 :טְפְראַדעֶּב ןעֶּבאָה ריִמ סאו טיִמ טְגְראָזְרעֶפ

 טְּפיִׁשעֶגְקעוֶוַא ְָךיִז ריִמ ןעֶּבאָה םיִׁשְדֲח אייֵרְד ְּךאָנ דְנּוא 1
 לעֶזְניִא רעֶד ןיִא טאָה סאָז אָיַרְדְנַסְּבעֶלַא ןּופ ףיִׁש ַא ןיִא
 -יווְצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶכִייֵצ רעֶד םעֶמעוֶו ,טְרעֶטְניוִוְרעֶּביִא

 םֹוקאריִס ןייק טְפִיִשעֶנְפּורַא ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא :רעֶדיִרְּב גְניִל 2
 טְראָד ןּופ דְנּוא :ןעֶּביַלְּבעֶנ געֶט אייֵרְד טְראָד ןעֶנעֶז דְנּוא 2

 ןייק ןעֶמּוקעֶגְנָא ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְמּורַא ריִמ ןעֶנעֶז
 -עֶנְנָא דְניוִו םֹורָד רעֶד זיִא גאָט ןייֵא ְּךאָנ דְנּוא ;םֹויִנעֶר
 ןייק גאָט ןְרעֶדְנַא םעֶד ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,ןעֶמּוק

 ןעֶנעֶז דְנּוא ,רעֶדיִרְּב ןעֶניִפעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ ּואְח :יִלָאעֶטּוּפמ 4
 בעֶט ןעֶּביִז אייֵז אייֵּב ןעֶלאָז ריִמ זַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶטעֶּבעֶג
 :םֹור ןייק ןעֶנְנאַגעֶג ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא דְנּוא ;ןעֶּבייַלְּב

 -עֶג םֶנּוא ןּופ ןעֶּבאָה רעֶדיִרְּב איֵד ןעוֶו ,ןעֶטְראָד ןּופ דְנּוַא 2
 קְראַמ םּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶקְטְנַא םֶנּוא אייֵז ןעֶנעֶז ,טְרעֶה
 םֹולֹוּפ ןעוֶו דְנּוא ; רעֶזייֵהְטְסאַג אייֵרְד איִד דְנּוא םֹויֵּפַא ןּופ
 טאָה דֵנּוא טְקְנאַרעֶג טאָנ רֶע טאָה ןעֶהעֶזעֶג אייֵז טאָה

 -עֶגְנייֵרַא םֹור ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו דְנּוא :ןעֶמּוקעֶּב הטומ 6
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 ּוצ ָּךיִז ראַפ ןעֶועוֶועֶנ טְּביֹולְרֶע םֹולֹוּפ ּוצ זיִא ןעֶמּוק
 :טיִהעֶנ םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאָו ןעֶטאַדְלאָה איִד טיִמ ןעֶּבייַלְּב
 איִד רֶע טאָה יֹוזַא געֶט אייֵרָד ְּךאָנ ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא
 אייז ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶפּורעֶגְנעֶמאַזּוצ ןעֶדּוי איד ןּופ עֶטֶצֶלֶע
 רעֶנעֶמ ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ רֶע טאָה ,טְלעֶמאַזְרעֶפ ְךיִז ןעֶּבאָה

 קְלאָפ םעֶד ןעֶגעֶק ןּוהְטעֶנ טיִנְראָנ ּבאָה ְּךיִא ,רעֶדיִרְּב דְנּוא
 -ְךעֶּביִא ָּךיִא ןיִּב ְּךאָד ,תֹובָא איִד ןּופ םיִגָהְנִמ איִד רעֶדָא
 ןּופ דְנעֶה איד ןיִא רעֶנעֶנְנאַפעֶב ַא םִיַלָׁשּורְי ןּופ ןעֶּבעֶגעֶג
 טְרעֶהְראַפ ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז ןעֶו עֶכְלעוֶו :רעֶמֹור איִד
 ןיִא זיִא םִע ליידֵו ,ןעֶזאָל אייֵרְפ טְלאָועֶג ְּךיִמ אייֵז ןעֶּבאָה
 איד ןעֶו רעֶּבָא :ןעֶזעוֶועֶג טיֹוט ןּופ דְלּוׁש םּוׁש ןייֵק ריִמ

 ןעֶגְניוִוְצעֶג ָּךיִא ןיִּב יֹוזַא .ןעֶבאָרְּפְׁשעֶגְרעֶדיוו ןעֶּבאָה ןעֶדּוי
 ָךיִא ּביֹוא טיִנ ,רַסיֵק םעֶד ףיֹוא ןעֶפּורעֶּב ּוצ ָּךיִמ ןעֶזעוֶועֶג
 ָךיִא ּבאָה םּורְד :ןעֶנאָלְקְראַפ ּוצ קְלאָפ ןייֵמ סעֶּפֶע ּבאָה
 ָךייִא טיִמ דָנּוא ןעֶהעֶז ּךייֵא לאָז ְּךיִא זַא ןעֶפּורעֶג ְָךייֵא
 ָךיִא ןיִּב לֵאָרְׂשִי ּוצ גְנּונְפאָה רעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ןיִראָו ;ןעֶדעֶר
 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶדְנּוּבעֶג טעֶק רעֶזיִד טיִמ
 עֶנייֵק הָדּוהְי רְנאַל ןּופ 'ריד ןעֶנעוֶו ןעֶּבאָה ריִמ טְנאָזעֶג
 סאָו רעֶדיִרְּב איִד ןּופ רעֶנייֵק דְנּוא ,ןעֶטְלאַהְרעֶד ףירְּב

 םעֶּפִע רעֶדָא טְלְהעֶצְרעֶד ריִד ןּופ טאָה ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 ' ןעֶרעֶה ּוצ ריִד ןּופ ןעֶרְהעֶנעֶּב ריִמ רעֶּבָא :טעֶרעֶנסעֶטְכעֶלְׁש
 םֶנּוא םִֶע זיִא הָּתִּכ עֶזיִד ןעֶנעוֶו ןיִראָו ,טְסְקְנעֶד אּוד סאוָו

 :רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא ןעֶנעֶקְרעֶד טעֶר ןעֶמ זַא טְנאָקעֶּב
 עֶליִפ דְנּוא ,טְלעֶטְׁשעֶּב גאָט ַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא
 עֶכָלעוֶו ּוצ ,ןעֶמּוקעֶג בֶנּוניֹואוְו עֶנייַז ןיִא םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז
 ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק סאָד טְגייֵצעֶּב דְנּוא טְרְהעֶלְקְרעֶד טאָה רֶע
 תַרֹוּת ןּופ ַעּוׁשַי ןעֶגעוֶו טעֶרעֶנְרעֶּביִא אייֵז טאָה דְנּוא ,טאָנ
 דָנּוא :דְנעֶבָא זיִּב ןעֶנְראָמ ןּופ םיִאיִבְנ איִד דְנּוא הָׁשֹמ
 -עֶנ ןעֶנעֶז םאָו ןעֶכאַז איִד טְּביֹולְנעֶב ןעֶּבאָה עֶכיִלְטֶע

 :טְּביֹולְגעֶג טיִנ ןעֶּבאָה עֶכיִלְטֶע דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ןעֶכאָרְפְׁש
 -ָנייֵא רעֶטְנּוא ןעֶזעוֶועֶג ניִנייֵא טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז לייוֵו דְנּוא
 ְךאָנ טאָה םֹולֹוּפ ןעוֶו ,ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא אייז ןעֶנעֶז ,רעֶדְנַא
 ְךְרּוד טאָה ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד זַא טְנאָזעֶנ טְראָװ ןייַא
 :טְנאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶנ תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ּוצ איִבָנַה ּוהָוְעַׁשְי
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 חכ עטכישעגלעטסאפא 00
 טעוֶו גיִדְנעֶרעֶה ,אייֵז גאָז דְנּוא קְלאַפ ןעֶזיִד ּוצ העָנַי 6

 דנּוא ;ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ טעֶו דְנּוא ןעֶרעֶה רֶהיֵא
 :ןעֶהעֶזְנייֵא טיִנ טעֶו דֶנּוא ןעֶהעֶז רֶהיֵא טעוֶו גיִדְנעֶהעֶז

 ןעֶראוָועֶג טעֶפ זיִא קְלאָפ םעֶזיִד ןּופ ץְראַה סאָד ןיִראָָו -+ 77
 דְנּוא ,ןעֶרעֶה ּוצ רעֶוְׁש ןעֶנעֶז ןעֶרֶעיֹוא עֶרֶעייֵז דְנּוא
 טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ;טְכאַמעֶגּוצ ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵז ןעֶּבאָה |

 עֶרֶעייֵז טיִמ ןעֶרעֶה טיִנ דְנּוא ,ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵז טיִמ ןעֶהעֶז
 דְנּוא ץְראַה רֶעייֵז טיִמ ןְהעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ דְנּוא ,ןעֶרֶעיֹוא
 יי ןעֶלייֵה אייֵז לאָז ָּךיִא דְנּוא ,ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז

 ,'י 'ט ,'ו היעשי

 טאָנ ןופ הָעּוׁשְי איד זַא ןייַז טְנאַקעֶּב ְּךייֵא םִע לאָז םּורְד 8
 :ןעֶרעֶה ְּךיֹוא םִע ןעֶלעוֶו אייֵז ;םִיֹונ איִד ּוצ טְקיִׁשעֶג זיִא

 -קעוֶוַא ןעֶדּוי איִד ןעֶנעֶז ,טְנאָזעֶג םאָד טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 9
 ןעֶסיֹורְג ַא טאַהעֶג ָּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶנְנאַגעֶג
 :ּוּכְו

 ןייַז ןיִא רֶהאָי עֶצְנאַנ אייוֵוְצ טְניֹואוְועֶג טאָה רֶע דְנּוא 0
 עֶלַא ןעֶמּונעֶגְפיֹוא טאָה דְנּוא יֹוה םעֶנעֶנְנּודעֶנ ןעֶנייֵא

 -עֶרְּפעֶנ טאָה דְנּוא :ןעֶמּוקעֶנְנייֵרַא םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז סאוָו 1
 ןעֶנעוֶו טְרְהעֶלעֶג טאָה דְנּוא ,טאָנ ןּופ ְךייֵרְגיִנעֶק סאָד טְגיִד
 רעֶנייֵק דְנּוא ְּךיִלְטְנעֶפֶע ץְנאַה ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ראַה םעֶד
 טְרְהעוֶוְראַפ םֶהיֵא טאָה



 יי יי יי
 .רעֶמֹור איִד ּוצ סֹולוּפ לעֶטְסאַּפַא

 1 ןייז ּוצ ןעֶפּורעֶג .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשי ןּופ טְכעֶנְק ַא םֹולֹופ
 ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ּוצ טְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא ,לעֶטְסאָּפַא ןייַא
 2 עֶנייֵז ָּךְרּוד טְנאָזעֶגּוצ רעֶהיִרְפ טאָה רֶע עֶכְלעוֶו :טאָנ
 3 ןְהּוז ןייַז ןעֶנעוֶו :ןעֶטְפיִרְׁש עֶניֵלייֵה איִד ןיִא םיִאיִבְּנ
 דיִוָד ןּופ ןעֶמאָז םעֶד ןּופ ןעֶראועֶג ןעֶריֹוּבעֶג זיִא רעֶּכְלעוֶו
 4 ןְהּוז רעֶד ןייַז ּוצ טְלעֶטְׁשעֶּב זיִא דְנּוא :ׁשייֵלְפ םעֶד ְּךאָּנ

 ָךְרּוד ,טייֵקְניִלייה ןּופ טְסייֵג םעֶד ְּךאָנ טְכאַמ טיִמ טאָנ ןּופ
 5 -ָנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּושִי :עֶטיֹוט איִד ןּופ גָנּודעֶטְׁשְרעֶפיֹוא איִד
 דְנּוא דאָנְנ ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּבאָה ריִמ םעֶד ְּךְרּוד ראַה רעֶז
 עֶלַא ןעֶשיוִוְצ ןעֶּביֹולְנ םעֶד ןּופ םאַזְראָהעֶנ םּוצ תּוחיִלְׁש
 6 רֶהיֵא טְנעֶז עֶכְלעוֶו ןעֶׁשיוִוְצ :ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶנעוֶו םִיֹוג
 7 סאָו עֶלַא ּוצ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ עֶנעֶפּורעֶג איד ְּךִיֹוא
 -ייֵה עֶנעֶפּורעֶג ,טאָג ןּופ עֶטְּביִלעֶג איִד ,םֹור ןיִא ןעֶנעֶז
 רעֶזְנּוא טאָג ןּופ ןעֶדיִרְפ דְנּוא ְּךייַא טיִמ אייֵז דאָנְג ,עֶניִל
 :ַחיִשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא רעֶטאָפ

 8 ןעֶגעוֶו ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ָּךְרּוד טאָג ןייֵמ ְּךיִא קְנאַד טְׁשְרֶעּוצ
 טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד ןיִא זיִא ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא זַא ;עֶלַא ְךייֵא
 9 ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו ,תּודֵע ןייֵמ זיִא טאָג ןיִראָו :טְלְהעֶצְרעֶד

 ןְהּוז ןייַז ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןיִא טְסייֵג ןייֵמ ןיִא ןֶעיִד
 10 ןיִא ןעֶטייֵצ עֶלַא ::יִדְנעֶטְׁשעֶּב ְּךייֵא קְנעֶדעֶּג .ּךיִא איו
 ַחיִלְצַמ לאָמַא ןיֹוׁש לאָז ְּךיִא זַא ;ְךיִא טעֶּב תֹוליִפְּת עֶנייַמ
 ּוצ ָּךייַא ּוצ טאָנ ןּופ ןעֶליוִו םעֶד ָּךְרּוד געוֶו ןייֵמ ןיִא ןייז

 11 ְךיִא יֵדְּכ ןעֶהעֶז ּוצ ְּךייַא גְנאַלְרעֶפ ָּךיִא ןיִראָו :ןעֶמּוק
 רֶהיֵא יֵדְּכ .הָנְּתַמ עֶכיִלְטְסייֵג עֶכְנאַמ ןעֶּבעֶג ּךייִא לאָז ְּךיִא
 12 ְּךיִא יֵדְּכ ,טְסייֵה סאָד :ןעֶרעוֶו טעֶדְניִרְגעֶנ טְסעֶפ טְלאָז
 סאו ןעֶּביֹולְג םעֶד ְךְרּוד ,ןעֶרעוֶו טְסייֵרְטעֶג ךייֵא טיִמ לאָז
 :רעֶדְנאַנייִא טיִמ ןעֶּבאָה ריִמ
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 א רעמור
 ,רעֶדירְּב ,ןעֶסיוִו טיִנ סֶע טְלאָז רֶהיֵא זַא טיִנ ליוִז ָּךיִא דְנּוא

 ןעֶמּוק ּוצ ְּךייַא ּוצ ןעֶמּונעֶגְראָפ טֶפֶא ריִמ ּבאָה ְּךיִא זַא
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 ןפ

 שכ2 טפ

 יֵדְּכ ,ןעֶראוָועֶנ ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא רעֶהַא זיִּב ןיִּב ָּךיִא רעֶּבָא
 ןעֶטְלאַהְרעֶד טְכּורְפ לעֶסיִּבַא ְּךיֹוא ְּךייֵא ןעֶׁשיִוְצ לאָז ְּךיִא
 ַא ןיִּב ָךיִא :רעֶקְלעֶפ עֶגיִרְּביִא איִד ןעֶׁשיוִוְצ איו יֹוזַא
 עֶדְמעֶרְפ איד ּוצ ְּךיֹוא דְנּוא ןעֶקעֶרְג איִד ּוצ ְּךיֹוא בֹוח לַעַּב
 יֹוזַא םּורְד :עֶׁשיִראַנ איִד ּוצ דְנּוא עֶנּולְק איִד ּוצ ,טייֵל
 סאו ְךייִא ּוצ ְּךיֹוא טייֵרעֶּב ְךיִא ןיִּב ןאָק ְּךיִא איוו טייוו
 טיִנ ְּךיִמ םֶהעֶׁש ְּךיִא ןיִראָו :ןעֶניִרעֶרְּפ ּוצ םֹור ןיִא טְנעֶז
 זיִא םֶע ןיִראָו ,ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ הָבֹוט הָרּושְּב רעֶד טיִמ

 טְּביֹולְג םאְִזו ןעֶכיִלְטיִא ּוצ הָעּוׁשְי ּוצ טאָג ןּופ טְּבאַמ איד
 ןיִראָו :קעֶרְנ םּוצ ְךיֹוא דְנּוא יִדּוהְי םעֶד ּוצ טְשְרֶעּוצ

 ןּופ טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶניִרְד זיִא טאָג ןופ טייֵקְגיִשְכעֶרעֶג איִד
 ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא ,ןעֶּביֹולְג םּוצ ןעֶּביֹולְג

 ,יד 'ב קוקבח:ןעֶּביֹולְנ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶּבעֶל טעוֶו רעֶטְכעֶרעֶנ רעֶד
 לעֶמיִה ןּופ טְקעֶלְּפְטְנַא זיִא טאָנ ןּופ ןְראָט רעֶד ןיִראוָו
 ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא דְנּוא תֹועְׁשַר עֶלַא רעֶּביִא
 ןיִראָו :טייקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא ןיִא טייֵהְרְהאָוָו איד ןעֶטְלאַה סאו
 אייֵז ןיִא זיִא טאָנ ןעֶנעוֶו ןעֶסיו ןאָק ןעֶמ סאו סאָד
 -ָמְנַא אייֵז ּוצ םִע טאָה טאָנ ןיִראָָו ,ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא
 םעֶד ןּופ ןעֶכאַז עֶנעֶהעֶזעֶב טיִנ איִד ןיִראָו :טְקעֶלְּפ
 -עַּב דְנּוא ןעֶהעֶזעֶגְנָא ןעֶנעֶז טְלעוֶו רעֶד ןּופ םיִנעֶפעֶׁשעֶּב

 טְפאַרְק עֶניִּבַע עֶנייֵז טְסייֵה םאָד ,קְרעוֶו איִד ּךְרּוד טְקְרעֶמ
 -לּוׁשְטְנֶע עֶנייֵק ראָג ןעֶּבאָה אייֵז זַא יֹוזַא ;טייֵהְטאָנ דְנּוא

 אייז ןעֶּבאָה ,טְנעֶקעֶג טאָג ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו לייוֵו : גְנּוניִד 2
 טְרֶעייֵנ ,טְקְנאַדעֶג רעֶדָא טְּביֹולעֶג טאָנ םָלַא טיִנ םֶהיֵא
 דְנּוא ,ןעֶראָועֶג ׁשיִראַנ ןעֶקְנאַרעֶג עֶרֶעייֵז ןיִא ןעֶנעֶז אייֵז

 -עֶנ טּרעֶטְסְניִפְרעֶפ זיִא ץְראַה גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא רֶעייֵז
 גּולְק ראַפ ןעֶטְלאַהעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז םעֶדְניִא :ןעֶראָו
 איד ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :שיִראַנ ןעֶראָועֶג אייֵז ןעֶנעֶז

 ןעֶטיִּבְרעֶפ טאָג ןעֶכיִלְּבְרעֶדְרעֶפְנּוא םעֶד ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה
 -יֵלָּבְרעֶדְרעֶפ ַא ןּופ טְלאַטְשעֶג איִד ּוצ ְּךייֵלְנ דְליִּב ַא ראַפ

 רְנּוא תֹויַח עֶניִסיִפְרֶעיִפ דְנּוא לעֶנעֶפ ןּופ דְנּוא שְנעֶמ ןעֶב
 ;םְרעוֶועֶג



 ב א רעמור
 ןּופ ןעֶטְסּולְג םיִא ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טאָנ אייֵז טאָה םּורְד
 ּוַצ רעֶּבייֵל עֶרֶעייֵז ,טייֵקְניִנייֵרְנּוא ּוצ רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵז

 איד ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו :טְסְּבְלעֶז ָּךיִז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶכאַמ ּוצ דְנאַׁש
 אייֵז דְנּוא ,ןעֶניִל ַא ּוצ ןעֶטיִּבְרעֶפ טאָנ ןּופ טייֵהְרְהאָו

 רֶהעְמ םיִנעֶפעֶׁשעֶּב םאָד טְניִדעֶג דְנּוא טְרְהֶעְרעֶפ ןעֶּבאָה
 :ןֵמָא ,טְּביֹולעֶג גיִּבֲע ףיֹוא זיִא רעֶד ,רעֶפעֶׁשעֶּב םעֶד איו

 26 עֶכיֵלְדְנעֶׁש ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טאָג אייֵז טאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 -עֶּב רֶעייֵז ןעֶּבאָה תֹובְקְנ עֶרֶעייֵז ןיִראָו ;טייֵקְניִטְסּולִג

 ןעֶנעֶק זיִא םאֶו םעֶד ראַפ ןעֶטַיַּבְרעֶפ עַבֶּטַה ןִמ ףְראַד
 -עַּב םעֶד ןעֶּבאָה םיִּרָבְז איִד ְּךיֹוא יֹוזַא דְנּוא :עַּבֶש רעֶד

 ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְזאָלְרעֶפ הָּבֵקְנ רעֶד ןּופ עַבֶּטַה ןִמ ףְראַד
 -ָנַא םּוצ רעֶנייֵא טְנעֶרְּבעֶנ ןעֶטְסּולְנ עֶדְליוִו עֶרֶעייֵז ןיִא
 ,טְכאַמעֶג דְנאַש ןעֶּבאָה םיִרָכְז טיִמ םיִרָכְז דְנּוא ,ןעֶרעֶד

 רֶעייֵז ןּופ ןיֹול םעֶד ןעֶמּוקעֶּב טְסְּבְלעֶז ָּךיִז ןיִא ןעֶּבאָה דְנּוא
 :טְניִדְרעֶפ ןעֶּבאָה אייֵז איז יֹוזַא ,תֹועָמ

 ןיִא ןעֶּבאָה טאָנ טְלאָועֶנ טיֵנ ןעֶּבאָה אייֵז איז ְָּךייֵלְנ דְנּוא

 ַא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא טאָנ אייז טאָה יֹוזַא ,הָעיֵדְי רֶעייֵז
 :טיִנ ביֹוט סאו ןּורְט ּוצ .,דְנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶפְראוָוְרעֶפ

 -ָנּוא עֶדעֶי טיִמ ןעֶראָועֶג טְליִפעֶגְנָא ןעֶנעֶז אייֵז םעֶדְניִא
 ןופ לופ .םעֶטְכעֶלְׁש תֹוֲאַּת תֹועְׁשִר .טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנ

 -ְמייֵלְרעֶפ :תֹוליִכְר ,אייֵרעֶניִרְטעֶּב ,טייֵרְטְׁש ,דְראָמ ,הֶאְנַק
 ,עֶצְלאָטְׁש ,רעֶרעֶטְסעֶל ,םיִנָּפ תּוזַע ,טאָנ ןּופ דְנייַפ ,רעֶד
 -רעֶדיִז ,ןעֶכאַז עֶטְבעֶלְׁש ןּופ רעֶניִּפעֶנְסיֹוא ,רעֶמְהיִראַּב

 -עֶגְנּוא ,גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא : ןְרעֶטְלֶע איִד ןעֶגעֶק גיִנעֶּמְׁש
 עֶכְלעֶװ :ניִצְרעֶהְמְראַּבְנּוא ,עֶּביִל עֶכיִלְריִטאַנְנּוא ,איִיַרְט
 מאָנ ןּופ טָּפְׁשִמ םאָד טְסּואוְועֶג ּוליִּפַא ןעֶּבאָה אייֵז ןעוֶו
 םעֶד טְרעֶו ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶכְלעֶזַא ןּוהְמ סאָז איד לא

 איד ְּךיֹוא ןעֶניִליועֶּב טְרֶעייֵנ , ,אייֵז ןּוהְט רּונ טיִנ ,טיֹוט
 / :אייז ןּוהְמ סאָח

 ב לעטיפאק
 ׁשְנעֶמ ַא ָנּוניִרְלּושְטִנֶע עֶנייֵא ןֶהָא אּוד טְסיִּב םּורְד
 םעֶדְניִא ןיִראָו ;טְסעֶטְכיִר אּוד סאו טְסיֵּב ְךיֹוא אוד רעֶוֶו

 ךיִד אוד טְסְניִדְלּוׁשְרעֶפ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טְסעֶטְכיִר אוד

 :עֶּבְלעֶזְסאָד טְסּוהְמ טְסעֶטְכיִר סאָז אּוד ןיִראוָו ; ןייֵלַא
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 ב רלמור

 ְךאָנ ויִא טאָנ ןּופ טְכיֵרעֶג סאָד זַא ןעֶסיוִו ריִמ רעֶּבָא
 ;ןעֶּכאַז עֶבְלעֶזַא ןּוהְט סאָו איִד רעֶּביִא טייֵהְרְהאוְו רעֶד
 טְסעֶטְכיִר אּוד סאָו .ׁשְנעֶמ ָא ,םאָד אוד טְסְנייֵמ רעֶּבָא
 זַא ,אייֵז טְסּוהְמ דְנּוא ןעֶכאַז עֶכְלעֶזַא ןּוהְט םאָו איִד
 טְסיִּב רעֶדָא ? ןעֶניִרְטְנַא טאָנ ןּופ טְכיִרעֶג םאָד טְסעוֶו אּוד
 -עֶג ךְנּוא טייֵקְניִטיִנ רעֶנייֵז ןּופ םּוהְטְכייֵר םעֶד הֶזַּבְמ אּוד
 איד זַא טיִנ טְסייוֵו אּוד דְנּוא ,טייֵקְניִטיִמְגְנאַל דִנּוא דְלּוד
 ְךאָנ רעֶּבָא ?הָבּוׁשּת ּוצ ְָּךיִד טְרְהיִּפ טאָנ ןּופ טייקְניִטיִנ

 -אַז ןעֶצְראַה ןעֶשְרְהעֶקעֶּבנּוא דנּוא םייֵקְניִטְראַה עֶנייֵד
 -םְנַא דְנּוא ,ןְראָצ ןּופ גאָט םיִא ןְראָצ ריִד אּוד טְסְלעֶמ
 רעֶכְלעוֶו : טאָה ןּופ טֶּפְׁשִמ ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד ןּופ גְנּוקעֶלַּפ
 איֵד ּוצ :קרעוװו עֶנייז ְךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ןעֶלְהאָצעֶּב טעוֶו

 ןעֶׁשְניוִו קְרעוֶו ןעֶטּוג ַא ןיִא ןעֶראַהְסיֹוא ָךְרּוד עֶכְלעוֶו
 ןטייֵהְנעֶּבְראָדְרעֶפְנּוא דְנּוא רֹובְּכ דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה םּוא
 -עֶנ דִנּוא ְּךיִז ןעֶקְנאַצ סאָָו איִד ּוצ רעֶּבָא :ןעֶּבעֶל סעֶניִּבֶע
 טְבעֶרְנּוא ןעֶכְראָהעֶג טְרֶעייֵנ ,טייֵהְרְהאַוְו איִד טיִנ ןעֶכְראָה

 טְסְגְנַא ךְנּוא םיִנְּביִרְמעֶּב :ןְראָצְמיִרְג דְנּוא ןְראָצ ןייַז טעדו
 ,לעֶּביִא טּוהְט סאָה ׁשְנעֶמ ַא ןּופ עֶלעֶז עֶכיֵלְטיִא רעֶּביִא
 רעֶּבָא :קעֶרְנ םעֶד ןּופ ְּךיֹוא דְנּוא דּוי םעֶד ןּופ טְׁשְרֶעּוצ
 סאָו ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ןעֶדיִרְפ דְנּוא דֹובָּכ דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה
 :קעֶרְנ םוצ ְּךיֹוא דְנּוא דוי םוצ טְשְרֶעּוצ ;סעֶטּונ טּוהְמ

 :טאָנ אייַּב םיִנָּפ אֵׂשֹונ ןיק אָד טיִנ זיִא םִע ןיִראוָו

 טְגיִדְניִזעֶג ץעֶזעֶג ַא ןֶהָא ןעֶּבאָה סאָו איִד עֶלַא ןיִראָו
 איד דְנּוא ;ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ץעֶזעֶג ַא ןְהָא ְךיֹוא ןעֶלעוֶו
 ַא ךרּוד ןעֶלעוֶו טְניִדְניִזעֶג ץעֶזעֶג ַא רעֶטְנּוא ןעֶּבאָה םאוָו
 ןּופ רעֶרעֶה איִד טיִנ ןיִראָו :ןעֶרעֶו טעֶטְכיִרעֶג ץעֶזעֶנ
 רֶעּודְט איִד טְרֶעייֵנ ,טאָג ראַפ טְכעֶרעֶג ןעֶנעֶז ץעֶזעֶג םעֶד

 :ןעֶרעֶװ טְגיִטְרעֶפְטְכעֶרעֶב ןעֶלעֶו ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ
 ןּוהְמ ץעֶזעֶג םאָד טיִנ ןעֶּבאָה םאו םִיֹונ איִד ןעוֶו ןיִראָו
 אייז ןעוֶו עֶזיִד ,ץעֶזעֶנ םעֶד ןּופ טאָּבעֶג איִד עַבֶּטַה ןִמ
 :ןייֵלַא ְּךיִז וצ ץעֶזעֶג ַא ןעֶנעֶז ץעֶזעֶג ןייק טיִנ ןעֶּבאָה
 ןעֶּביִרְׁשעֶג ץעֶזעֶנ םעֶד ןּופ קְרעוֶו סאָד ןעֶזייוֵועֶּב אייֵז דְנּוא

 טיִמ טְנייֵצעֶּב ןעֶסיוִועֶג רֶעייֵז םעֶדְניִא ;ץְראַה רֶעייֵז ןיִא
 רעֶדְנאַנייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶקְנאַדעֶג עֶרֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶמאַזּוצ אייז



 08 בייהעכוה :

 16 ןעֶו גאָט םיִא :ךיִז ןעֶניִשְרעֶפְטְכעֶר רעֶדָא ןעֶנאָלְקְרעֶפ
 ןעֶשְנעֶמ ןּופ ןעֶכאַז עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ איִד ןעֶטְכיִר טעוֶו טאָנ
 :הָבֹוט הָרּוׂשְּב עֶנייֵמ ְּךאָנ ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשֵי ָּךְרּוד
 17 טְזאָלְרעֶפ דְנּוא ,דּוי ַא ןעֶפּורעֶגְנָא טְסְרעוֶו אּוד ןעוֶו רעֶּבָא
 ןיִא ְּךיִד טְסְמְהיִר דְנּוא ,ץעֶזעֶג םעֶד ףיֹוִא גיִהּור ְּךיִד
 18 ןעֶכאַז איִד טְסְפּורְּפ דְנּוא ,ןעֶליוִו ןייַז טְסייוֵו דְנוא :טאָנ
 ןּופ טְרְהעֶלעֶג טְסיִּב אּוד םעֶדְניִא ,טְרעוֶו רֶהעְמ ןעֶנעֶז סאוָו
 19 ןייֵלַא טְסיִּב אּוד זַא רעֶכיִז טְסיִּב אּוד דְנּוא :הָרֹוּת רעֶד
 ןעֶנעֶז םאָו איִד ּוצ טְכיֵל ַא ,עֶדְניִלְּב איִד ןּופ רעֶרְהיִפ ַא
 20 -ָךעֶד ַא ןעֶראַנ איִד ּוצ רעֶרְהעֶל ַא :רעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא
 -ׁשעֶב איִד טְסאָה םאוָו רעֶנייֵא ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק ןּופ רעֶהיִצ
 :הָרֹוּת רעֶד ןיִא טייֵהְרְהאָָו איד דְנּוא סיִנְטְנעֶקְרעֶד ןּופ טְלאַט
 21 םיִנ אּוד טְסְרְהעֶל ,ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא טְסְרְהעֶל םאָו אּוד םּורְד
 ןעֶנעֶבְנִג טיִנ לאָז ןעֶמ זַא טְסְגיִדעֶרְּפ סאָו אּוד ?ןייֵלַא ְּךיִד
 22 טיִנ לאָז ןעֶמ זַא טְסְנאָז םאָו אּוד ?ןעֶנעֶבְנִג אּוד טְסּוהְט
 טְסְניִדְריוִוְמּואְרעֶפ סאָו אּוד ?הֶנֵזְמ אּוד טֶסיֵּב ,ןייַז -הָנֵזְמ
 23 םאָו אוד ?לעֶּפְמעֶט איִד אוד טְסְּביֹור ,רעֶטעֶנְּפָא איִד

 ןּופ גְנּוטעֶרְטְרעֶּביִא ךְרּוד ,ץעֶזעֶג םִעָד טיִמ ְּךיִד טְסְמְהיֵּר
 24 ןעֶמאָנ רעֶד ןיִראָו ?טאָנ אּוד טְסְמְהעֶׁשְרעֶפ ץעֶזעֶג םעֶד
 ,םִיֹונ איד ןעֶׁשיוְצ טְרעֶטְסעֶלעֶג ְךייַא ָּךרּוד זיִא טאָנ ןּופ
 28 איד ןיִראָ .'ה ב"נ היעשי :ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא
 ; הָרֹוּת איִד טְסְלאַה אּוד ןעוֶו ןעֶפְלעֶה ליֹואוְו םּוהְט הָּליֵּמ
 הָרֹוּת רעֶד ןּופ רעֶטעֶרְטְרעֶּביִא ןייַא טְסיִּב אּוד ןעוֶו רעֶּבָא
 26 רעֶד ןעוֶו םּורְד :הָלְרֶע סְלַא ןעֶראָועֶג הָליִמ עֶנייֵד זיִא
 טיִנ טעוֶו ,הָרֹוּת רעֶד ןּופ טייקְניִטְכעֶרעֶג איִד טְלאַה לֵרָע
 27 איד דְנּוא ?ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶרעֶג הָליֵמ רַאַפ הָלִרָע עֶנייֵ

 ץעֶזעֶג םאָד טְלאַה איִז ןעוֶו ,עַבֶּטַה ְןִמ זיִא סאָו הָלְרָע
 דְנּוא ּבאַטְשְכּוּב םעֶד .ְּךֶרּוד אּוד סאו ןעֶטְכיִר ְּךיִד טעֶז
 28 רעֶד טיִנ ןיִראָו :הָרֹוּת איד טְסעֶטעֶרְטְרעֶּביִא הָליִמ איד
 טיִנ סאָד ויִא ְּךיֹוא ,גיִנעוֶועֶסיֹוא יֹוזַא זיִא סאָו דּוי ָא זיִא
 29 טְרֶעייֵנ :ׁשייֵלְפ םעֶד ןיִא גיִנעוֶועֶסיֹוא זיִא סאָו גְנּודייַנְׁשעֶּב
 זיִא הָליִמ איִד דְנּוא ,גיִנעוֶועֶניִא זיִא סאוָו דּזי ַא זיִא רעֶד
 םאָז ;ְּבאַטְׁשְכּוּב םיִא טיִנ טְסייֵג םיִא ץְראַה םעֶד ןּופ איִד
 :טאָנ ןּופ טְרֶעייֵנ ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ טיִנ זיִא ּביֹול ןייֵז
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 ג רעמור
 ב לעטיפאק

 םאָו רעֶדָא ?דוי םעֶד ןּופ לייֵהְטְראָפ רעֶד ןעֶד זיִא סאָו
 -ָנעֶדעֶי ,ליִפ ?גְנּודייֵנְׁשעֶּב רעֶד ןּופ ןעֶצּונ רעֶד ויִא
 ןּופ רעֶטְרעֶו איד ןעֶנעֶז אייֵז ּוצ לייוַו טְשְרֶעּוצ ;םֶלאַפ
 עֶכיִלָטֶע ןעוֶו ןעֶד זיִא סאו ןיִראָו :טֶעיֹורְטְרעֶפְנָא טאָג
 ןעֶרעֶטְׁשּוצ ןעֶּביֹולְנְנּוא רֶעייֵז לאָז ?טְּביֹולְנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה
 רֶהאָו טאָנ רעֶּביִל זאָל ;הָליִלֲח ? טאָנ ןּופ טייֵהייֵרְט איִד
 םִע איז יֹוזַא ,רעֶנְניִל ַא ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ןייַז

 טְגיִשְרעֶפְטְכעֶרעֶג טְסְלאָז אוד יִדְּכ ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש
 אּוד ןעוֶו ןעֶמּוקייֵּב טְסְלאָז דְנּוא ,רעֶטְרעוֶו עֶנייֵד ןיִא ןייז
 עֶרעֶזְנּוא ןעוֶו רעֶּבָא .'ה אינ םילהת : םעֶטְכיִרעֶג טְסְרעוֶו
 ןּופ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איִד טְניִטעֶטְׁשעֶּב טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא
 טְפאָרְטְׁש רעֶד טאָנ זיִא ?ןעֶנאָז ריִמ ןעֶלאָז סאָו ,טאָג
 ,הָליֵלָח :ָךיְִׁשְנעֶמ דעֶר ְּךיִא ?טְכעֶרעֶגְנוא ןְראָצ טיִמ
 רעֶּבָא ?ןעֶטְכיִר טְלעוֶו איִד טאָנ טעוֶו איז ,יֹוזַא ןעֶו
 דֹובָּכ ןייַז ּוצ רֶהעֶמ טְכייֵרעֶג טאָנ ןּופ טייֵהְרְהאָו איִד ןעֶו
 טעֶטְכיִרעֶג ְךאָנ ןעֶד ְּךיִא ןיִּב םּוראָו ,ןעֶניִל ןייֵמ ְּךְרּוד
 ןעֶנעֶז ריִמ איז ְּךייֵלְג טיִנ םּוראָו דנּוא ?רעֶדְניִז ַא איו

 ןעֶנאָז ריִמ זַא ןעֶטְּפיֹוהעֶּב עֶכיִלְטֶע איוִו דְנּוא ,טְרעֶטְסעֶלעֶג
 ּוצ ;ןעֶמּוק לאָז םעֶמּוג יֵדְּכ ןּודְט םעֶטְכעֶלְׁש ריִמ ןעֶזאָל
 :טְכעֶרעֶנ טָּפְׁשִמ םאָד זיִא עֶכְלעוֶו
 .טיִנ םיִדעֶג ?אייֵז איד רעֶנְרַא ריִמ ןעֶנעֶז ?ְןעֶד סאו
 םִיֹונ דִנּוא ןעֶדּוי זַא ןעֶזיוִועֶּב רעֶהיִרְפ ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו
 -עֶנ טְהעֶטְׁש םִע איז יֹוזַא :דֶניִז רעֶטְנּוא עֶלַא ןעֶנעֶז

 :ןעֶּביִרְׁש
 זיִא םִע :רעֶנייֵא טיִנ ְּךיֹוא טְכעֶרעֶג טיִנ רעֶנייֵק זיִא םֶע ,
 סאו רעֶנייֵק זיִא םִע .גיִדְנעֶטְׁשְרעֶּפ זיִא סאו רעֶנייֵק
 אייֵז ,טְרֶהעֶקעֶנְּפָא עֶלַא ןעֶנעֶז אייֵז :טאָנ ְּךאָנ טְשְראָפ
 םאוָו רעֶנייֵק זיִא םִע ,ןעֶראָועֶנ ביִציִנְנּוא ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז
 .'ג'א ד"י םילהת :רעֶניֵצְנייַא ןייַא טיִנ זיִא םִע ,םעֶטּוג טּוהְט
 ןעֶניִרְטעֶּב אייֵז ,ּבּורְנ עֶנעֶפָא עֶנייֵא זיִא זְלאַה יִעייֵז
 רעֶטְנּוא זיִא גְנאַלְׁש ַא ןּופ טְפיִנ םאָד ,גָנּוצ עֶרייֵז טיִמ
 זיִא ליֹומ םעֶמעוֶו .'ד מ"ק ,/י 'ה םילהת :ןעֶּמיִל עֶרייֵז
 עֶרייֵז ,'ז 'י םילהת :טייקרעֶטיִּב דְנּוא גְנּוכּולְפ טיִמ לזפ
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 ןעֶּבְראַדְרעֶפ :ןעֶסיִגְרעֶפ ּוצ שּולְּב גיִדְנעֶלייֵא ןעֶנעֶז םיִפ
 געוֶו םעֶד דְנּוא :ןעֶנעוֶו עֶרייֵז ןיֵא ןעֶנעֶז רעֶמאַי דְנּוא
 .'ח /ו ט"ג היעשי :טְסּואוְועֶג טיִנ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶריִרְפ ןּופ

 :"ןעֶניֹוא עֶרייֵז ראָפ טיִנ זיִא טאָנ ןּופ טְכְראָפ איד
 .'8 ן"פ םילהה |

 סאָד ,טְגאָז הָרֹוּת איִד םאָו סעֶלַא זַא ןּונ ןעֶסיוִו ריִמ

 יֵדְּכ הָרֹוּת רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז סאו איִד ּוצ איִז טְנאָז
 איִד דְנּוא ,ןעֶרעֶו טְּפאָטְׁשְרעֶפ לאָז ליֹומ סעֶכיֵלְטיִא

 :םאָנ ראָפ ןעֶרעֶװ טְניִדְלּוׁשְרעֶפ לאָז טְלעוֶו עֶצְנאַה

 ׁשְנעֶמ ןייק טעוֶו הָרֹוּת רעֶד ןּופ קְרעוֶו איִד ָּךְרּוד םּורְד

 רעֶד ָּךֶרּוד ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו טְניִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג םֶהיֵא ראַפ
 ,'ב ג"מק םילהה :ךֶניִז ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד איִד זיִא הָרֹוּת

 םעֶד ןֶהֶא טאָנ ןּופ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד זיִא ןּונ ּרעֶּבָא

 דְנּוא הָרֹוּת רעֶד ָּךְרּוד זיִא סֶע םעֶדְניִא ,טְקעֶלַּפְטְנַא ץעֶזעֶב

 2 טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד דְנּוא :ןעֶראָועֶג טְגייֵצעֶּב םיִאיִבְנ איִד
 םאָו עֶלַא ּוצ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןָא ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד זיִא טאָנ ןּופ
 עֶלַא ןיִראָו :דייֵשְרעֶטְנּוא ןייק זיִא םֶע ןיִראָז ;ןעֶּביִולְג

 רעֶד ןיִא טְלְהעֶּפעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא .טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 טְסּוזְמּוא ןעֶנעֶז אייֵז םעֶדְניִא :טאָנ ןּופ טייֵקְּכיִלְרעֶה

 גְנּוועֶלְרעֶד איִד ְּךְרּוד דאָנְנ עֶנייֵז ןּופ טְגיִטְרעֶּפְטְּכעֶרעֶג
 סיֹואְראָפ טאָה טאָנ ןעֶבְלעוֶו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ןיִא זיִא סאוָו
 ןייז ןיִא ןעֶּביֹולְג םעֶד ְּךְרּוד תֶרֹוּפַּכ ַא ראַפ טְלעֶמְׁשעֶג
 ָךְרּוד ןעֶזייוֵועֶּב טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ עֶנייַז לאָז רֶע יֵדְּכ ,טּולְּב

 רעֶד ןיִא דֶניִז עֶנעֶגְנאַגְראַפ איִד ןּופ גְנּוּבעֶגְרעֶפ רעֶד
 ייוַועֶּב ּוצ טייֵצ רעֶזיִד ןיִא יֵדְּכ :טאָנ ןּופ טייקְגיִטיִמְגְנַאַל

 דְנּוא ,ןייַז טְכעֶרעֶג לאָז רֶע יֵדְּכ ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייַז ןעֶז
 :ַעּׁשִי ןָא טְּביֹולְג סאָָו םעֶד ןּופ רעֶניִטְרעֶפְטּכעֶר רעֶד
 .ןעֶסאָלְׁשעֶגְסיֹוא זיִא םִע ?ןעֶמְהיִר סאָד זיִא ּואוְו םּורְד
 טְרֶעייֵנ ןייַנ ?קְרעוֶו איִד ןּופ ?ץעֶזעֶג ןעֶכְלעוֶו ָּךְרּוד
 ַא זַא ןעֶנְבעֶר ריִמ ןיִראָו :ןעֶּביֹולְנ ןּופ ץעֶזעֶג םעֶד ְּךְרּוד

 איִד ןֶהָא ןעֶּביֹולְג םעֶד ָּךְרּוד טְגיִטְרעֶּפְטְכעֶרעֶג זיִא ׁשְנעֶמ
 0 איִד ןּופ טאָנ רעֶד ןעֶד רֶע זיִא :ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ קְרעֶו
 :םִיֹוג איִד ןּופ טאָנ רעֶד ְּךיֹוא טיִנ רֶע זיִא ?ןייֵלַא-ןעֶדּוי
 זיִא טאָנ םיִנֵּפ לָּב לַע ןעֶו :םִיֹו איִד ןּופ ָּךיֹוא ;אָי
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 ד } רעמור

 ןעֶּביֹולְנ םעֶד ןּופ גְנּודייֵנְׁשעֶּב איד טעוֶו רעֶכְלעוֶו רעֶנייֵא

 :ןעֶּביֹולְו םעֶד ְךְרּוד הָלְרֶע איד ןיִא ןעֶניִטְרעֶפְטְכעֶר
 ?ןעֶּביֹולְג םעֶד ְּךְרּוד ץעֶזעֶג סאָד לַטַבְמ ןעֶד ריִמ ןעֶנעֶז
 :ץעֶזעֶג סאָד ןעֶגיִטעֶטְׁשעֶּב ריִמ טְרֶעייֵנ ;הָליֵלָח

 ד לעטיפאק
 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא םֶהָרְּבַא זַא ןעֶנאָז ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז םאוָו

 םֶהָרְּבַא ןעוֶו ןיִראָו ?טְגְנאַלְרעֶד טאָה ׁשייֵלְפ םעֶד ָּךאָנ
 רֶע טאָה קְרעֶו ָךְרּוד ןעֶזעוֶועֶג טְגיִטְרעֶּפְטְכעֶרעֶג זיִא
 ןיִראָו :טאָנ ראָפ טיִנ רעֶּבָא ,ןעֶמְהיִר ּוצ סאו טיִמ ְָּךיִז
 .טְּביֹולְנעֶג טאָה םֶהָרְבַא ?טְפיִרְׁש איִד טְנאָז סאו
 ראַפ ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶכעֶרעֶגּוצ םֶהיֵא ּוצ זיִא םִע דְנּוא ,טאָג
 סאָו םעֶד ּוצ רעֶּבָא .'ו ו"ט תושאוב :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג
 ,דאָנְנ ַא ראַפ טְנעֶכעֶרעֶג טיִנ ןיֹול רעֶד זיִא טְקְרעוֶו
 וטיִנ טְקְרעוֶו סאוָו םעֶד ּוצ רעֶּבָא :בֹוח ַא ראַפ טְרֶעייֵנ

 ןעֶׁשָר םעֶד טְניִטְרעֶפְטְכעֶר סאָו םֶהיֵא ןָא טְּביֹולְג טְרֶעייֵג
 יֹוזַא :טייקְניִטְכעֶרעֶג םֶלַא טְנעֶכעֶרעֶג זיִא ןעֶּביֹולְג ןייֵז
 טאָב םעֶד ּוצ ,טְשְנעֶּבעֶג שְנעֶמ םעֶד טְסייֵה דיִזָד ְּךיֹוא איוז

 :קְרעוֶו ןֶהֶא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג טְנעֶבעֶר
 -ָניִטְכעֶרעֶגְנּוא איִד עֶכְלעוֶו ּוצ איִד ןעֶנעֶז טְׁשְנעֶּבעֶג ,

 ןעֶנעֶז רְניִז איִד דְנּוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶטייֵק
 ןעֶכְלעוֶו ּוצ ׁשְנעֶמ רעֶד ֹויִא טְשְנעֶּבעֶג :טְקעֶדעֶגּוצ
 יב 'א ב"ל םילהת ;" דֶניִז עֶנייֵק טיִנ טְנעֶכעֶר טאָה

 טְגאָזעֶג גָנּודייֵנְׁשעֶּב רעֶד רעֶּביִא הָכָרְּב עֶזיִד ןעֶד זיִא
 זַא ןעֶנאָז ריִמ ןיִראָו ?הָלְרָע רעֶד רעֶּביִא ךיֹוא רעֶדָא
 ראַפ םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶועוֶועֶג טְנעֶכעֶרעֶג זיִא ןעֶּביֹולְנ רעֶד
 ּוַצ ןעֶד םִע ּויִא איִװ .ו ו"ט תישארב :םייקְניִטְכעֶרעֶנ

 ןיִא רעֶדָא גְנּודייֵנְׁשעֶּב ןיִא ?ןעֶראָועֶג טְנעֶכעֶרעֶג םֶהיֵא
 רֶע דְנּוא :הָלְרָע ןיִא טְרֶעייֵנ ,גָנּודיינְׁשעֶּב ןיִא טיִנ ?הָלְרָע
 םֶּלַא ּבְנּורייַנְׁשעֶּב ןּופ ןעֶכייֵצ םאָד ןעֶטְלאַהְרעֶד טאָה
 רֶע סאו ןעֶּביֹולְנ םעֶד ןּופ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶד ןּופ םָתֹוח
 רֶע ידּכ ,הָלְרָע ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא רֶע ןעוֶו טאַהעֶג טאָה
 עֶׁשְטאָה ,ןעֶּביֹולְנ סאָָו עֶלַא ןּופ רעֶטאָּפ רעֶד ןייַז לאָז

 לאָז טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איד יִדְּכ ,ןעֶטיִנְׁשעֶּבְנּוא ןעֶנעֶד .אויִז
 ןּופ רעֶטאָפ רעֶד דְנּוא :ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶרעֶג אייֵז ּוצ ָךיֹוא



 דיהעטוה

 רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז סאָָו איד ּוצ;,רּונ טיִנ בנּודייַנְׁשעֶּב רעֶד
 איד ןיִא ןעֶהעֶג םאוָו איִד ּוצ ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ ,גְנּודייַנְׁשעֶּב
 םֶהָרְבַא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ טיִרְטְסּופ
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא רֶע ןעוֶו טאַהעֶג טאָה רֶע סאו

 :הָלרֲע
 זַא ,ןעֶמאָז ןייַז ּוצ רעֶדָא םֶהָרְבַא ּוצ הָחָשְּבַה איד ןיִראוָו
 ןעֶראָועֶג טיִנ זיִא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ ׁשֹרֹוי ןייַז לאָז רֶע
 טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶד ְּךְרּוד טְרֶעייֵנ ;ץעֶזעֶנ  םעֶד : ְךְרּוד
 םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז םאָו איִד ןעוֶו ןיִראָו :ןעֶּביֹולְג םעֶדןּופ
 טְׁשיִנ ּוצ ןעֶּביֹולְג רעֶד ויִא יֹוזַא ,םיִׁשרֹוי ןעֶנעֶז ץעֶזעֶג
 ןיִראָו :ןעֶזעוֶועֶג לֶטָּב זיִא הָחָטְּבַה איִד דְנּוא ;טְכאַמעֶג

 ןייק זיִא םִע ּואְו ןיִראָו ;ןְראָצ טְקְריִו ץעֶזעֶג םאָד

 םִע זיִא ןעֶנעוֶוְטְסעֶד - :הָריִבַע עֶנייֵק ְּךיֹוא זיִא אָד ץעֶזעֶ
 איד זַא ;דאָנְנ ְּךְרּוד ןייַז לאָז םִע יֵדְּכ ,ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ
 ּוצ רּונ טיִנ ,ןעֶמאָז ןעֶצְנאַג םּוצ טְסעֶפ ןייַז לאָז הָחָשְּבַה
 סאוָו םעֶד ּוצ ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ ,ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ זיִא סאוָו םעֶד
 רעֶטאָפ רעֶד זיִא סאו .םֶהָרְבַא ןּופ ןעֶּביֹולְנ םעֶד ןּופ זיִא
 ְךיִא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא :עֶלַא םִנּוא ןּופ

 ראַפ ,רעֶקְלעֶפ עֶליִפ ןופ רעֶטאָפ םּוצ טְּכאַמעֶג ָּךיִד ּבאָה
 עֶטיֹוט איִד רעֶד .טְּביֹולְנעֶג טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו ןָא טאָג
 טיִנ ןעֶנעֶז םאִָו ןעֶכאַז איִד טְפור דְנּוא ,טְכֲאַמ גיִדעֶּבעֶל
 ,'ה ז"י תישארב :ןעֶועוֶועֶג ןעֶטְלאָו אייֵז איוז ְָּךייַלְנ אָד
 רעֶד ןיִא טְּביֹולְנעֶג טאָה גְנּונְפאָה רעֶד ןעֶנעֶק רעֶכְלעוֶו
 עֶליִפ ןּופ רעֶטאַפ רעֶד ןייַז לאָז רֶע יֵדָּכ ;גֶנּונְּפאָה
 טעֶ יֹוזַא .,ןעֶזעוֶועֶג טְנאָזעֶג זיִא םִע איו יֹוזַא ;רעֶקְלעֶפ
 טיִנ זיִא רֶע לייװ דְנּוא .'ה ו"ט תישארב ;:ןייַז ןעֶמאָז ןייד
 ּבייַל םעֶנעֶגייֵא ןייַז רֶע טאָה ,ןעֶּביֹולְג םיִא ןעֶזעֶוֶועֶג ְךאֹוַוְׁש
 ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג טיֹוט ןיֹוׁש זיִא סֶע איוִו .ְּךייַלְנ ןעֶהעֶזעֶבְנָא
 ְךיֹוא דִנּוא ןעֶראוָועֶג טְלַא רֶהאָי טְרעֶדְנּוה ןעֶנעֶק זיִא רֶע
 רעֶד ןיֵא רעֶּבָא :הָרָׂש ןּופ ּבייֵלְרעֶטּומ ןעֶטיֹוט םעֶד
 -יֹולְגְנּדא ָּךְרּוד טאַהעֶנ קֵפָס ןייֵק רֶע טאָה טאָג ןּופ הָחָשְבַה

 ןעֶּביֹולְג ְּךְרּוד ןעֶראָועֶג קְראַּטְׁש זיִא טְרֶעייִנ ,טייקְניִּב
 רעֶכיִז זיִא דנּוא :טאָנ ּוִצ רֹובָּכ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה .דְנּוא

 רֶע ןאָק סאָד ןעֶבאָרְּפְׁשְרעֶפ טאָה רֶע סאו זַא ,ןעֶזעוֶועֶב
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 ה ד רעמור 200
 ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶכעֶרעֶגּוצ ְּךיֹוַא םֶהיֵא םֶע זיִא םּורְד :ןּוהְט ךיוא 2

 .'ו ו"ט תישארב :םייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ראַפ

 זַא ,ןיילַא ןעֶגעֶוְטעֶנייֵז ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ זיִא םִע דְנּוא 8
 ןּופ ְךיֹוא טְרֶעייֵנ :ןעֶזעֶועֶג טְנעֶכעֶרעֶג םֶהיֵא ּוצ זיִא סֶע 4

 ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶרעֶג טעוֶו םִע ןעֶמעוֶו ּוצ ,ןעֶנעוֶוְטְרעֶזְנּוא
 ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא טאָה רעֶד םֶהיֵא ןָא ןעֶּביֹולְג עֶכְלעוֶו

 ןעֶנעוֶו זיִא רעֶכְלעֶו :עֶטיֹוט איִד ןּופ טְקעוועֶנְפיֹוא 8

 ןעֶנעוֶו דְנּוא .ןעֶועוֶועֶג ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא דְֶניִז עֶרעֶזְנּוא
 ;ןעֶראָועֶג טְקעֶועֶגְפיֹוא טייֵקְניִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג עֶרעֶזְנּוא

 ה לעטיפאק
 םעֶד ְךְרּוד טְניִטְרעֶּפְטְכעֶרעֶג ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶו םּורְד 1

 רעֶזְנּוא ָּךְרּוד טאָנ טיִמ ןעֶדיִרְפ ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ןעֶּביֹולְג
 רעֶזְנּוא ְּךיֹוא ןעֶּבאָה ריִמ םעֶד ְָּךְרּוד :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראָה 2

 דאָנְנ רעֶזיִד ּוצ ןעֶּביֹולְנ םעֶד ְּךְרּוד טְנְנאַלְרעֶד טיִרְמּוצ
 ָךיִלְהעֶרְפ םִנּוא טְזאָל רְנּוא ,ןעֶהעֶטְׁש ריִמ רעֶכְלעוֶו ןיִא
 ;טאָנ ןּופ טייֵקְכיֵלְרעֶה רעֶד ןּופ גְנּונְפאָה רעֶד ןיִא ןייַז

 ןייַז ְּךיִלְהעֶרְפ ְךיֹוא םֶנּוא טְזאָל טְרֶעייֵנ ,יֹוזַא רּונ טיִנ דְנּוא 3
 ;דְלּודעֶג טקְריוו ןעֶדייֵל זַא גיִדְנעֶסיוִז ,ןעֶדייֵל רעֶזְנּוא ןיִא

 ;בָנּונְפאָה גְנּופיִרְּפ איִד דְנּוא ,גְנּופיִרְּפ דְלּודעֶג איִד דְנּוא 4
 איד ןיִראָו ,דְנאַׁש ּוצ טיִנ טְגְנעֶרְּב גְנּונְפאָה איִד דְנּוא 2

 רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא זיִא טאָנ ןּופ עֶּביִל
 ןעֶּבעֶגעֶג םֶנּוא זיִא סאָװ ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ְּךְרּוד
 :ןעֶדאוָועֶג

 זיִא יֹוזַא ְךאַוְׁש ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ןיִראוָו 6

 -ְךאָטְׁשעֶג םיִעָׁשְר איִד ראַפ טייֵצ עֶטְכעֶר איִד ףיֹוא ַחיִׁשָמ

 ןעֶמְכעֶרעֶג ַא ראַפ רעֶציִמיִא טעוֶו םיֹוק ןיִראָו :ןעֶּב 7
 ְךיִז טעוֶו ןעֶמּוג םעֶד ראַפ רעֶמאָט ןיִראָו ;ןעֶּבְראַטְש

 טאָג רעֶּבָא :ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶטְנּוא רעֶציִמיִא 8
 םעֶדְניִא םִנּוא ןעֶנעֶק עֶּביִל עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז יֹוזַא טְלעֶטְׁש
 ראַּפ ַחיִׁשָמ זיִא רעֶדְניִז ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶו

 ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו רֶהעֶמ ליִפ ָּךאָנ םֹורְד :ןעֶּבְראָמְׁשעֶג םִנּוא 9

 ָךרּוד ריִמ ןעֶלעוֶו טּולְּב ןייַז ּךְרּוד טְניִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג טְציִא
 ריִמ ןעוֶו ןיִראָו :ןְראָצ םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶנ םֶהיֵא 0

 ןּופ טיֹומ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶראָועֶנ טְגיִליוִועֶּב טאָנ טיִמ ןעֶנעֶז



 ה רעמור

 ןעוֶו רֶהעֶמ ליִפ ,הֶנייֵפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ,ןְהּז ןייֵז
 ןעֶּבעֶל ןייז ְּךְרּוד ריִמ ןעֶלעוֶו טְגיִליוועֶּב ןעֶנעֶז ריִמ
 ןעֶנעֶז ריִמ טְרֶעייֵנ ;יֹוזַא רּונ טיִנ דְנּוא :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג
 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא .ָּךְרּוד טאָנ ןיִא ָּךיִלְהעֶרְפ ְּךיֹוא
 איד ןעֶטְלאַהְרעֶד דְנּוצַא ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶכְלעֶו ְּךְרּוד
 :בֶנּוטעֶּבְרעֶּביִא
 טְלעוֶו רעֶד ןיִא זיִא דְניִז איִד איו ְּךיִיַלְנ ,ןעֶגעוֶוְטְסעֶד
 ּדְרּוד טיֹוט רעֶד דְנּוא ,ׁשְנעֶמ ןייֵא ְךְרּוד ןעֶטעֶרְמעֶגְנייֵא
 ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא רעֶּביִא טיֹוט רעֶד זיִא יֹוזַא דְנּוא ,דְניִז איִד
 םּוצ זיִּב ןיִראָו :טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבַאָה עֶלַא םעֶדְניִא ,ןעֶמּוקעֶב
 ּואוָו רעֶּבָא ,טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג דְניִז איִד זיִא ץעֶועֶג
 :טְנעֶכעֶרעֶנּוצ טיִנ דניִז איִד זיִא אָד ,ץעֶזעֶג ןייק זיִא םִע
 ְךיֹוא הָׁשֹמ זיִּב םָדָא ןּופ טְׁשְרעֶהעֶג טיֹוט רעֶד טאָה ָּךאָד
 טייֵהְבייֵלְג רעֶד ןיִא טְגיִדְניִזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה םאִו איד רעֶּביִא
 ןּופ דֶליִּבְראָפ ַא זיִא רעֶכְלעוֶו ,םָדָא ןּופ הָריִבַע- רעֶד ןּופ
 טיִמ איוו ָּךייֵלְנ טיִנ רעֶּבָא :ןעֶמּוק לאָז רעֶכְלעוֶו םעֶד

 ןעוֶו ןיִראָו ;הָנָּתַמ ןָעייֵרְפ רעֶד טיִמ ְךיֹוא יֹוזַא דְניִז רעֶד
 ליפ ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג עֶליִפ ןעֶנעֶז םעֶנייֵא ןּופ דְניִז איִד ָּךְרּוד
 ןיִא הָנָּתַמ ָייֵרְפ איִד דְנּוא טאָג ןּופ דאָנְג איִד טאָה רֶהעָמ
 ְךיִז ַחיִשָמַה ַעּוׁשִי ןעֶׁשְנעֶמ םעֶנייֵא םעֶד ןּופ ראָנְנ רעֶד

 םעֶנייֵא ְּךְרּוד איז ְּךייֵלְג טיִנ דְנּוא :עֶליִפ ןעֶגעֶק טְרְהעֶמעֶנ
 ןיִראָו ;הָנָּתַמ עֶגיִדעֶגְג איִד זיִא יֹוזַא ,טְגיִדְניִזעֶג טאָה םאוָו
 ,בְנּוגיִדְלּוׁשְרעֶפ ּוצ םעֶנייֵא ָּךְרּוד ןעֶועוֶועֶג זיִא טֶּפְׁשִמ םאֶד
 ּוצ תֹוריֵבֲע עֶליִפ ןּופ זיִא הֶנֵּתַמ ָעייֵרְפ איד רעֶּבָא
 ןּופ הָריִבֲע רעֶד ְךְרּוד ןעֶו ,ןיִראָו ::גְנּוגיִטְרעֶּפְשְכעֶר
 ,םעֶנייֵא םעֶד ְּךְרּוד טְשְרעֶהעֶג טיֹוט רעֶד טאָה םעֶנייֵא

 עֶדְנעֶסיִלְפְרעֶּביִא איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד סאו איִד רֶהעָמ ליִפ
 םיִא ןעֶלעֶו טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ הָנָּתַמ איֵד דְנּוא דאָנְג
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי םעֶנייֵא םעֶד ָּךרּוד ןעֶׁשְרעֶה ןעֶּבעֶה
 טְכיִרעֶג סאָד זיִא הָריִבַע עֶנייֵא .ָּךְרּוד איו ָּךייֵלְג ,םּורְד
 יֹוזַא ,גָנּוניִדְלּוׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא רעֶּביִא ןעֶמּוקעֶג
 הָנֵּמַמ ָעייֵרְפ איִד טיִיֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנייֵא ָךֶרּוד ְּךיֹוא זיִא
 גְּוגיִטְרעֶפְטְכעֶר ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא רעֶּביִא
 ןעֶבְראָהעֶגְנּוא םעֶד ְּךְרּוד איו ָּךייֵלְג ןיִראָו :ןעֶּבעֶל ןופ
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 ויח-רעטור
 יֹוזַא ןעֶראוָועֶג רעֶדְניִז עֶליִפ ןעֶנעֶז ׁשְנעֶמ םעֶנייֵא םעֶד ןּופ

 עֶליִפ ןעֶלעוֶו םעֶנייֵא םעֶד ןּופ ןעֶכְראָהעֶג םעֶד ְּךְרּוד ְּךיֹוא
 ןעֶׁשיֹוִוְצ זיִא ץעֶזעֶג םאָד דְנּוא :ןעֶרעֶו טְכאַמעֶג טְכעֶרעֶג

 רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טְרְהעֶמְרעֶּפ לאָז הָריִבַע איִד יִדְּכ ןעֶמּוקעֶג
 זיִא טְראָד ןעֶראָועֶנ טְרְהעֶמְרעֶּפ זיִא דְניִז איִד ּואֹוְז

 איו ְּךייֵלְנ יִדְּכ :ןעֶראוָועֶג רֶהעֶמ ץְנאַג ְּךאָנ דאָנְנ איִד
 איד ְּךיֹוא לאָז יֹוזַא טוט םיִא טְשְרעֶהעֶג טאָה דְניִז איד

 ןעֶּבעֶל ןעֶניִּבֶע םּוצ טייקְניִטְכעֶרעֶג .ּךְרּוד ןעֶׁשְרעֶה דאָגְנ
 :ראַה רעֶזְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ְּךְרּוד

 זו לעטיפאק
 רעֶטיִיוו דְניִז ןיִא ריִמ ןעֶלאָז ?ןעֶנאָז ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז םאָו 1

 שמ

 דרב

9 

10 

 הָליֵלֲח ? ןעֶרעוֶו טְרְהעֶמְרעֶפ לאָז דאָנְג איִד יֵדְּכ ,ןעֶּבייֵלְּב :
 יֹוזַא איד ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג דְניִז רעֶד ּוצ ןעֶנעֶז םאָו ;רימ

 טְכייוֵו רעֶדָא ?ןעֶּבעֶל ןעֶניִרְד רעֶנְנעֶל ָּךאָנ ריִמ ןעֶלאָז
 ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ּוצ ןעֶנעֶז סאָו עֶלַא ריִמ זַא טיִנ רֶהיֵא
 ןייַז ּוצ ןעֶראָועֶנ טְלֵבֹוטעֶג ןעֶנעֶז ,ןעֶראוָועֶג טְלֵבֹוטעֶג
 םּוצ הָליִבְט רעֶד ְּךְרּוד םֶהיֵא טיִמ ריִמ ןעֶנעֶז םּורְד ?טיֹוט
 ןּופ זיִא ַחיִׁשָמ איוז ְּךייֵלְנ יֵדְּכ ,ןעֶראָועֶנ ןעֶּבּורְנעֶּב טיֹוט
 טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד ְּךְרּוד ןעֶזעוֶועֶג טְקעוֶועֶנְפיֹוא עֶטיֹוט איִד
 ןיִא ןעֶלְדְנאַוַו ךיֹוא ריִמ ןעֶלאָז יֹוזַא ,רעֶטאָפ םעֶד ןּוֿפ
 ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ןיִראָו :ןעֶּבעֶל ןּופ גְנּורֶעייֵנ
 טיֹומ ןייַז ןופ טייֵהְכייֵלְג רעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג טְצְנאַלְפעֶנ
 עֶנייֵז ןּופ טייֵהְכייֵלְנ רעֶד ןיִא ןייַז ְּךיֹוא ריִמ ןעֶלעוֶו יֹוזַא
 רעֶזְנֹּוא זַא ריִמ ןעֶסיִו סאָד דְנּוא :גָנּוהעֶמְׁשְרעֶפיֹוא
 יֵדַּכ ,ןעֶראָועֶנ טְניִצייֵרְקעֶג םֶהיֵא טיִמ זיִא שְנעֶמ רעֶטְלַא
 ןעֶּלאָז ריִמ זַא ,ןעֶרעֶו טְרעֶטְׁשּוצ לאָז דֶניִז ןּופ ּבייֵל רעֶד
 ןעֶּבְראָטְשעֶנ זיִא םאוָו רעֶד ןיִראָָו :דֶניִז ּוצ ןעֶניִד רֶהעָמ טיִנ
 טיִמ ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו רעֶּבָא : דְניִז ןּופ טְניִטְרעֶּפְטְכעֶרעֶג זיִא
 טיִמ ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו ריִמ זַא ריִמ ןעֶּביֹולְג ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ַחיִׁשָמ
 -עֶנְפיֹוא זיִא ַחיִׁשְמ זַא ןעֶסיוו ריִמ ןיִראָו :ןעֶּבעֶל םֶהיֵא
 רעֶד ,רֶהעֶמ טיִנ טְּבְראַטְׁש דְנּוא עֶטיֹוט איִד ןּופ ןעֶנאַטְׁש

 טיֹוט םיִא ןיִרַאָו :םֶהיֵא רעֶּביִא רֶהעֶמ טיִנ טְשְרעֶה םיֹוש
 ןעֶּבְראַטְׁשעֶג לאָמְנייַא רֶע זיִא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רֶע םאו

 םאָד טְּבעֶל רֶע סאו ןעֶּבעֶל םיִא רעֶּבָא .דְניִז רעֶד ּוצ



 1 רעמוהי ו

 טְסְּבְלעֶז ְּךייֵא רֶהיֵא טְכאַרְטעֶּב יֹוזַא :טאָג ּוצ רֶע טְּבעֶל

 גיִדעֶּבעֶל רעֶּבֶא ,הְניִז רעֶד ּוצ טיֹומ טְנעֶז רֶהיֵא זַא ְךיֹוא
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ְןיִא טאָג ּוצ

 ןעֶכיִלְּבְרעֶטְׁש רֶעייֵא ןיִא ןעֶׁשְרעֶה דֶניִז איד טיִג זאָל םֹּורְד
 -ָךיֶטְסּולְג עֶנייֵז ּוצ ןעֶכְראָהעֶג רֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ּבייֵל
 ראַפ דֶניִז ּוצ רעֶדיִלְג עֶרֶעייֵא טיִנ טְלעֶטְׁש דְנּוא :ןעֶטייֵק

 ּוצ ְּךייַא טְלעֶטְׁש טְרֶעייֵנ ,טיִיקְגיִטְכעֶרעֶגְנּוא ןּופ-ןעֶּפאוַו
 רעֶדיִלְג עֶרֶעייֵא דְנּוא ;עֶטיֹוט איד ןּופ עֶגיִרעֶּבעֶל איוז טאָג
 דְניִז איִד ןִיַראָו :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ ןעֶפאוַז ראַפ טאָה ּוצ
 טיִנ טְנעֶז רֶהָיִא ןיִראָז ;ןעֶניִטְלעזֶועֶג ָּךייֵא רעֶּביִא טיִנ טעֶ
 :דאָנְג רעֶד רעֶטְנּוא טְרֶעייֵנ ,ץעֶזעֶג םעֶד רעֶטְנּוא
 -נּוא טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ לייוו ןעֶניִדְניִז ריִמ ןעֶלאָז ?ןעֶד סאוָו
 :הָליֵלֲח ?דאָנְנ רעֶד רעֶטְנּוא טְרֶעייֵנ ,ץעֶועֶג םעֶד רעֶט
 ראַפ ְּךייַא םֶּביִנ רֶהיֵא ןעֶמעוֶו ּוצ זַא טיִנ רֶהיֵא טְסייוו
 ןּופ טְבעֶנְק איד רֶהיֵא טְנעֶז יֹוזַא ,ןעֶכְראָהעֶנ ּוצ טְכעֶּנְּק
 םּוצ .דֶניִז ןּופ רעֶדעוֶוְטְנֶע ;טְבְראָהעֶג רֶהיֵא ןעֶמעֶו ּוצ איִד
 רעֶּבָא .? טייֵקְניִטְכעֶרעֶג; ּוצ ןעֶכְראָהעֶנ ןּופ .רעֶדָא ,טיֹוט
 טְכעֶנְק איד ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא זַא ;טאָה ּוצ אייז קְנאַד
 רעֶד ּוצ טְכְראָהעֶג ןעֶצְראַה ןּופ טאָה רֶהיֵא רעֶּבֶא ;דְניִז ןּופ
 -יֵא טְנעֶז רֶהיֵא ָךעֶכְלעוֶו ּוצ עֶרְהעֶל רעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג

 -עֶג טְעייֵרְפעֶּב טְנעֶז רֶהיֵא רְנּוא ;ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּב
 טְכעֶנְק ןְעֶראָועֶג טְכאַמעֶג טְנעֶז  רְנּוא  דֶניִז ןּופ ןעֶראוָו
 -ְבאַוְׁש רעֶד ןעֶנעוֶו ְּךיִלְׁשְנעֶמ דעֶר ָּךיִא :טייקְניִטְכעֶרעֶג'ּוצ
 טאָה רֶהֵיֵא איוז ְּךייֵלְג ןיִראָו ;ׁשייֵלְפ רֶעייֵא ןּופ טייֵה
 -ייֵרְנּוא רעֶד ּוצ טְכעֶנְק ראַפ רעֶדיִלְנ עֶרֶעייֵא טְלעֶטְׁשעֶנ
 טָציִא טְלעֶטְׁש יֹוזַא ;טְכעֶרְנּוא ּוצ טְכעֶרְנּוא דְנּוא טייקְגיִנ
 ּוצ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רּוצ טְכעֶנְק ראַּפ רעֶדיִלְנ עֶדייֵא

 ןּופ טֶבֵעָנִק ןעֶזעוֶועֶג טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶו ןיִראָו :טייקְניִלייֵה
 :טייקְגיִטְכעֶרעֶג ןעֶנעוֶו ןעֶועוֶועֶג אייֵרְפ .רֶהיֵא טְנעֶז ,דֶניִז
 ןעֶבאַז איד ןיִא טאַהעֶג ןאַד רֶהיֵא טאָה טְכּורְפ ראַפ סאָו
 ףֹוס רעֶד ןיִראָָו ?דְנּוצַא ָּךייַא טְמעֶׁש רֶהיֵא עֶכְלעוֶו טיִמ
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 22 טְנעֶז רֶהיֵא םעֶדְניִא רעֶּבָא :טיֹוט רעֶד זיִא ןעֶכאַז עֶנעֶי ןּופ

 טְכאַמעֶג טְנעֶז דְנּוא ןעֶראועֶג טֶעייֵרְפעֶּב דְניִז רעֶד ןּופ
 טְכּורְפ עֶרייַא דֶהיֵא טאָה ;טאָג ןּופ טְבעֶנְק ּוצ ןעֶראוָועֶג
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 וו רעמור
 רעֶד ןיִראָו :ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע ףֹוס םּוצ דְנּוא ,טייֵקְניִלייַה ּוצ
 הֶנָּתַמ ָעייֵרְפ איִד רעֶּבָא ,טיֹוט רעֶד זיִא דֶניִז ןּופ רֵכְׂש
 ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןיִא ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֶע זיִא טאָנ ןּופ
 :ַחיִׁשָמַה

 ז לעטיפאק
 ּוצ ךעֶר ְךיִא ןיִראָו רעֶדיִרְּב ,טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו רעֶדָא
 טְשְרעֶה ץעֶזעֶג סאָד זַא ,ץעֶזעֶג סאָד ןעֶנעֶק סאָו איִד

 ןיִראָז ?טְּבעֶל רֶע איװ גְנאַל יֹוזַא ׁשְנעֶמ םעֶד רעֶּביִא
 ץעֶזעֶג םעֶד אייֵּב זיִא ןאַמ ַא טאָה סאו איֹורְפ איִד
 רעֶּבָא ;טֶּבעֶל רֶע איז גְנאַל יֹוזַא ןעֶדְנּוּבעֶג ןאַמ םּוצ

 טֶעייֵרְפעֶּב איִז זיִא יֹוזַא ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא ןאַמ רעֶד ןעוֶו
 טעֶו איִז ןעוֶו םּורָד :ןאַמ רֶהיֵא ןּופ ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ

 ,טְּבעֶל ןאַמ רֶהיִא תַעַׁשְּב ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ ןעֶּבאָה הָנּותֲח
 זיִא ןאַמ רעֶד ןעֶו רעֶּבָא ;הָנֹוז ַא ןעֶסייֵה איִז ןעֶמ טעוֶו
 זַא יֹוזַא ,ץעֶועֶנ םעֶד ןּופ אייֵרְפ איִז זיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןּופ ּבייוֵו םאָד טְרעֶו איִז ןעוֶו הָנֹוז עֶנייֵקי טיִנ זיִא איִז
 טְנעֶז רֶהיֵא ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ,םּורְד :ןאַמ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא
 ןּופ ּבייֵל םעֶד ְּךְרּוד ץעֶזעֶג םּוצ ןעֶראָועֶג טיֹוט ְּךיֹוא
 םעֶד ּוצ ,ןעֶרעֶדְנַא םּוצ ןעֶרעוֶו טְלאָז רֶהיִא זַא ,ַחיִׁשֵמ
 ןעֶראוָועֶג טְקעֶועֶגְפיֹוא עֶטיֹומ איִד ןּופ זיִא רעֶכְלעוֶו

 ןעֶו ןיִראָו :טאָג ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב טְכּורְפ ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ
 ןּופ תֹוַאַּת איד ןעֶּבאָה ,ׁשייֵלְפ םיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ
 -עֶנ ץעֶזעֶג םעֶד ְּךְרּוד ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז םאָו דְניִז איד

 טְכּורְפ ןעֶלאָז ריִמ יִדְּכ ,רעֶדיִלְג עֶרעֶזְנּוא ןיִא טְקְריוִו
 טֶעייֵרְפעֶּב ריִמ ןעֶנעֶז טְציִא רעֶּבָא :טיֹוט םּוצ ןעֶנְנעֶרְּב
 ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶז ריִמ לייּוו ,ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג
 ןעֶטְלאַהעֶג טְסעֶפ ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶכְלעֶו טיִמ םעֶד ּוצ
 ,טְסייֵג םעֶד ןּופ טייֵהייַנ ןיִא ןעֶניִד ןעֶלאָז ריִמ יִדּכ ,ןעֶזעוֶועֶג

 ;ּבאַטְׁשְכּוּב םעֶד ןּופ רעֶטְלֶע רעֶד ןיִא טיִנ דְנּוא

 !רֶניִז ץעֶזעֶג םאָד ויִא !ןעֶנאָז ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז טאָ
 טיִנ ןעוֶו דֶניִז טְנאָקעֶג טיִנ טְלאָו ְךיִא רעֶּבָא ;הָליֵלח
 ןּופ טְסּואוְועֶג טיִנ טְלאָָו ְּךיִא ןיִראָו ,ץעֶזעֶג םעֶד ְּךְרּוד
 טְסְלאָז אּוד ,טְגאָזעֶג טיִנ טְלאָו ץעֶזעֶג סאָד ןעוֶו ,הָוֲאּת
 רֶניִז איד רעֶּבָא ;ה"י !ה םירבד :ו"ט *כ תומש ןעֶטְסּולְג טיִנ



 ז:העפוה

 דְנּוא ,טאָּבעֶג םעֶד ְךְרּוד טייֵהְנעֶנעֶלעֶג ןעֶמּונעֶג טאָה
 םעֶד ןֶהֶא ןיִראָו ;הָזֲאַּת אייֵלְרעֶלַא טְקְריוִועֶג ריִמ ןיִא טאָה
 לאָמַא ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג טיֹוט דֶניִז ויִא ץעֶזעֶנ
 זיִא טאָּבעֶב סאָד ןעוֶו רעֶּבָא ,ץעֶזעֶג םעֶד ןֶהָא טְּבעֶלעֶג
 דְנּוא ,ןעֶראָועֶג גיִדעֶּבעֶל רעֶדיוִו דְניִז איד זיִא ןעֶמּוקעֶנ
 ןייַז לאָז סאָו טאָּבעֶג סאָד דְנּוא :ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ ןיִּב ְךיִא
 איד ןיִראָו :טיֹוט םּוצ ןעֶניִפעֶנְסיֹוא ריִמ זיִא ןעֶּבעֶל םּוצ
 ןעֶמּונעֶג טייֵהְנעֶנעֶלעֶג טאָּבעֶג םעֶד ָּךְרּוד טאָה דֶניִז
 :טעֶטעֶמעֶנ ָּךְרּודְראָד דְנּוא ,טְרָהיִּפְרעֶפ ְּךיִמ טאָה דְנּוא
 / זיִא םאָּבעֶג םאֶד רְנּוא ,ביַלייַה ץעֶזעֶג םאֶד זיִא ןעֶד יֹוזַא

 :טּוב דְנּוא טְכעֶרעֶנ דְנּוא גיִלייַה
 ?טיוט םּוצ ןעֶראועֶג ריִמ ּוצ םּונ זיִא סאָו סאָד ןעֶד זיִא
 ןעֶזייוֵועֶּב ְּךיִז לאָז איִז יֵדְּב ,דְניִז איִד טְרֶעייֵנ ;הָליֵלָה
 םעֶד טְקְריוִועֶג ןעֶמּוג םעֶד ָּךְרּוד ריִמ ןיִא טאָה ,הדְניִז איוִו
 סָאָמ רעֶּביִא ץעֶזעֶג םעֶד ְךֶרּוד לאָז דֶניִז איִד יֵדְּכ ,טיֹומ
 זיִא ץעֶזעֶג סאָד זַא ןעֶסיִו ריִמ ןיִראָו :ןעֶרעוֶו גיִדְניִז

 רעֶטְנּוא טְפיֹוקְרעֶפ ָּךיִלְׁשייֵלְפ ןיִּב ְךיִא רעֶּבָא ;ְךיִלְטְסייֵג
 ;םיִנ ָּךיִא ליװ אּוהְט ְּךיִא םאָו סאָד ןיִראָו :דניִז איִד
 סאו טְרֶעייֵנ ,ְךיִא אּוהְט ליװ ָּךיִא סאָו םאֶד טיִנ ןיִראוָו
 אּוהְמ ְָךיִא ןעוֶו דְנּוא :ָךיִא אּוהְט םאָד דְנייַפ ּבאָה ְָּךיִא
 םאָד זַא הָדֹומ ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא ,טיִנ ליוִװ ָּךיִא סאו םאָד
 סאָו רֶהעֶמ טיִנ סֶע ְּךיִא ןיִּב טְציִא דְנּוא :םּוג זיִא ץעֶזעֶנ
 ןיִבאָָו :ריִמ ןיִא טְניֹואוְו סאו דְניִז איִד טְרֶעייֵנ ,סֶע אּוהְט
 טְניֹואוו ,שייֵלְפ ןייֵמ ןיא טְסייֵה סאָד ,ריִמ ןיִא זַא םייוַז ָּךיִא

 רעֶּבָא ,ןעֶליוו םעֶד יאֵדַזַא ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ;ְּךאַז עֶטּונ עֶנייֵק
 ליז ָּךיִא סאו עֶטּוג סאָד ןיִראָו :ןּוהְט ּוצ עֶטּונ םאָד טיִנ
 טיִנ ליז ָּךיִא סאוָו עֶטְכעֶלְׁש םאָד רעֶּבָא ,טיִנ ָּךיִא אּוהְמ
 ליזז ָּךיִא סאָו סאָד אּוהְט ְּךיִא ןעוֶו רעֶּבָא :ָךיִא אּוהְט סאָד
 טְרֶעייֵנ ,סֶע טּוהְמ סאוָו רעֶד רֶהעֶמ טיִנ ָּךיִא ןיִֵּב יֹוזַא ;טיִנ
 םאָד ןעֶד ןיִפעֶג ְּךיִא :ריִמ ןיִא טְניֹואְו סאָו דְניִז איִד

 עֶטְכעֶלְׁש סאָד זיִא עֶטּוג סאָד ןּוהְט ליוװ ְּךיִא ןעוֶו זַא ,ץעֶזעֶב -
 טאָג ןּופ ץעֶזעֶב םיִא גּונֲעַּת ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו :ריִמ אייֵּב

 םעֶרעֶדְנַא ןייֵא העָז ְּךיִא רעֶּבָא :ׁשְנעֶמ ןעֶרעֶניִא םעֶד ָּךאָג
 םעֶד ןעֶנעֶק טייֵרְטְׁש םאָו .רעֶדיִלְנ עֶנייֵמ ןיִא ץעֶזעֶנ
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 ח ז רעמור
 ןעֶגְנאַפעֶג ְּךיִמ טְמעֶנ דָנּוא ;דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייֵמ ןּופ ץעֶזעֶג
 :רעֶדיִלְג עֶנייֵמ ןיֵא זיִא סאוָו דְניִז רעֶד ןּופ ץעֶזעֶג םּוצ
 ןּופ ןעֶזעֶלְסִיֹוא ְךיִמ טעוֶו רעוֶו !שְנעֶמ רעֶדְנעֶלֶע ָךיִא ;ְּדַא
 ןְרעֶזְנּוא ְּךְרּוד טאָג קְנאַד ְּךיִא ?טיֹוט ןעֶזיִד ןּופ ּבייֵל םעֶד
 ְךיִא ןֶעיִד דְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶד טיִמ םּורְד .ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשֹי ראַה
 סאָד ׁשיִיֵלְפ םעֶד טיִמ רעֶּבָא ,טאָג ןּופ ץעֶזעֶג סאָד טְסְּבְלעֶז
 :דֶניִז ןּופ ץעֶזעֶג

 ח לעטיפאק
 ןעֶנעֶז סאוָו אָיִד ראַפ גְנּוטְּפְׁשִמְרעֶפ עֶנייֵק דְנּוצַא זיִא םּורְד

 ןופ טְסייֵג םעֶד ןּופ ץעֶזעֶג םאָד ןיִראוָו :ַחיִׁשָמַה ַעּדשִי ןיִא 2
 ןּופ טְכאַמעֶג אייֵרְפ ְּךיִמ טאָה ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֹי ןיִא ןעֶּבעֶל
 זיִא םאִו םאָד ןיִראָו :טיֹוט .דְנּוא דְניִז ןּופ-ץעֶזעֶג םעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא םִע םעֶדְניִא ;ץעֶזעֶג בּוצ ןעֶזעֹוֶועֶג ְךיִלְנעֶמְנּוא
 ןעֶגעֶגייֵא ןייַז טְקיִׁשעֶג טאָנ טאָה ;שייֵלְפ םעֶד ְךְרּוד ְךאוַוְש
 דְנּוא דֶניִז ןּופ ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ טייֵהְכייֵלְג רעֶד ןיֵא .ןְהּוז

 םעֶד ןיִא דְניִז איֵד טָּפְׁשִמְרעֶפ יֹוזַא טאָה דֵנּוא ,הדֶניִז ןעֶבעוֶו
 ןיִא לֵאָז ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד ייֵדְּכ .:ׁשייֵלְפ
 םעֶד ְּךאָנ טיִנ ןעֶלְדְנאַו םאֶז .ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד םֶנּוא
 ןעֶנעֶז סאוָו איד ןיִראָו :טְסייֵג םעֶד ְּךאָנ טְרֶעייֵנ ׁשייֵלְפ
 שייֵלְפ םעֶד ןּופ ןעֶּבאַז איִד ןעֶמְכאַרְט שייֵלפ םעֶד ָּךאַנ
 איד ןעֶטְּכאַרְט טְסייֵג םעֶד ְךאָנ ןעֶנעֶז סאוָז איִד רעֶּבָא
 םעֶד ןּופ ןעֶטְכאַרְט םאָד ןיִראָו .:טְסייֵג םעֶד ןּופ ןעֶכאַז
 םעֶד ןּופ ןעֶטְּכאַרְט םאָד רעֶּבָא ,טיֹוט רעֶד זיִא ׁשיִיַלְפ

 .ןּופ ןעֶטְכאַרְט סאָד לייװ :ןעֶדיִרְפ דְנּוא ןעֶּבעֶל זיִא טְסייֵג
 זיִא סֶע ןיִראָו ;טאָנ ןעֶנעֶק-שְפאַׁשְדְנייַפ זיִא ׁשייֵלְפ םעֶד
 ןאָק םִֶע ןיִראָָו ;טאָג ןּופ ץעֶזעֶג םּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םיִנ
 ןעֶנעֶז ׁשייֵלְפ םיִא ןעֶנעֶז- םאִז איִד .דְנּוא :ןייז טיִנ ְךיֹוא
 ' :ןעֶלעֶפעֶג טאָנ טיִנ

 ןעֶו טְּפייֵג םיִא טְרֶעייֵנ ׁשייֵלְפ םיִא טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא רעֶּבָא
 רעֶּבָא -ּךייא ןיִא ּךיִלְקְריוִו טְניֹואוְח טֶאָנ ןּופ טְסייֵג רעֶד
 זִיַא רעֶד ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ טְסייֵג םעֶד טיִנ טאָה םִע רעוֶו
 זיִאייֹוזַא ;ָךייֵא ןיִא זיִא ַחיִׁשָמ רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא :רעֶניִיַז טיִנ
 -עֶל זיִא ּטְסייֵג רעֶד רעֶּבֶא ,דֶניִז ןעֶנעוֶו טיֹוט ּבייֵל רעֶד
 ןּופ !טְסיֵיָּג רעֶד ןעוֶו ֶנּוא :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןעֶנעוֶו גיִדעֶּב



 ח רעמור ׂ

 טְניֹואוְו עֶטיֹוט איִד ןּופ טְקעוֶועֶגְפיֹוא ַעּוׁשַי טאָה רעֶד םֶהיֵא
 טְקעוֶועֶגְפיֹוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי טאָה רעֶכְלעוֶו רעֶד ;ָּךייַא ןיִא

 -עֶל רעֶּבייֵל עֶכיֵלְּבְרעֶטְׁש עֶרֶעִייַא טעֶו עֶטיֹוט איִד ןופ
 :ָךייַא ןיִא טְניֹואוְו סאוָו טְסייֵג ןייַז ָּךְרּוד ןעֶכאַמ גיִדעֶּב
 שייֵלְפ םּוצ טִיִנ ,רעֶגיִדְלּוׁש ריִמ ןעֶנעֶז ,רעֶדיַרְּב ,ןעֶד יֹוזַא
 רֶהָיַא ןעֶו ןיִראָו :ׁשייֵלְפ םעֶד ְּךאָנ ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז ריִמ זַא

 רעֶּבָא ;ןעֶּבְראַטְׁש רֶהיֵא טעֶז ,ׁשייֵלְפ םעֶד ְּךאָנ טְּבעֶל
 םעֶד ןּופ קְרעוֶו איִד טעֶטעֶט טְסייֵג םעֶד ָּךְרּוד רֶהיֵא ןעוֶו
 ןעֶנעֶז םאָו עֶליִפ יֹוזַא ןיִראָו :ןעֶּבעֶל רֶהיֵא טעוֶו ;ּבייֵל
 ןְהיֵז איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ;טאָנ ןּופ טְסייֵג םעֶד ןּופ .טְרְהיִּפעֶג
 טְסייֵג םעֶד ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ טאָה רֶהיֵא ןיִראָו :טאָנ ןּופ
 טאָה רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,טְבְראָפ ּוצ רעֶדיוִו טְפאַׁשְטְּכעֶנק ןּופ

 ןעֶכְלעוֶו ּךְרּוד ;טְפאַׁשְדְניִק ןּופ טְסייֵג םעֶד ןעֶטְלַאַהְרעֶד
 טיִמ ּטְגייֵצעֶּב ןייַַא טְסייֵג רעֶד :רעֶטאָפ ,אָּבִא ןעֶפּור ריִמ
 דְנּוא :טאָג ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז ריִמ זַא טְסייֵג ןְרעֶזְנּוא

 םיִׁשְרֹוי ;םיִׁשִרֹוי ּךיֹוא ריִמ ןעֶנעֶז ,רעֶדְניִק ןעֶגעֶז רִיַמ ןעוֶו
 ריִמ ןעוֶו ;ַחיִׁשָמ םעֶד טיִמ םיִׁשָרֹוי-טיִמ דְנּוא טאָנ ןּופ

 -ְךעֶפ םֶהיֵא טיִמ ְּךיֹוא ןעֶלאָז ריִמ יִדָּכ ;םֶהיֵא טיִמ ןעֶדייֵל

 ;ןעֶרעֶו טְכיִלְרעֶה
 ןעֶּנעֶז טייַצ רעֶזיִד ןּופ ןעֶדייֵל איִד זַא ןעֶכעֶר .ָּךיִא ןיִראָו
 םאוְו טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד טיִמ ןעֶרעֶז ּוצ טְכייֵלְגְרעֶּפ טְרעֹוֶו טיִנ

 0 עֶטְצְניִרֶע איֵד ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְּנַא ּםְנּוא ןיִא טעוֶו
 םעֶד ףיֹוא טעֶטְראַוַו םיִנעֶפעֶׁשעֶּב רעֶד ןּופ בָנּוראַהְסיֹוא

 -עַּב איד ןיִראָו :טאָג ןּופ ןְהיֵז איד ןּופ ןעֶקעֶלּפְטְנַא
 וטייקְלעֶטייֵא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא זיִא םיִנעֶפעֶׁש
 םֶהיֵא ןעֶנעֶו טְרֶעיִיַנ ןעֶליִו ןעֶנייֵא .רֶהיֵא ןּופ טיִנ
 בְנּונְפאָה ףיֹוא :טְכאַמעֶנ ביִנעֶטְרעֶטְנּוא איִז טאָה סאָו
 ןּופ ןעֶרעוֶו טֶעייֵרְפעֶּב טעוֶו ןייֵלַא םיִנעֶפעֶׁשעֶּב .איִד זַא

 -ייֵרְפ רעֶד ּוצ טייֵהְנעֶּבְראָדְרעֶפ ןּופ טְפאַׁשְטְכעֶנְק רעֶד
 :טאָנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ טייקְכיִלְרעֶה רעֶד ןּוֿפ טייֵה
 טֶצְפיִז םיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶצְנאַג איִד זַא ןעֶסיוִו ריִמ ןיִראָו
 ,םאָד רּונ טיִנ דְנֹּוַא :דְנּוצַא זיִּב טְצְכעֶרְק דְנּוא ןעֶמאַזּוצ
 ּטְבּורְפ עֶטְׁשִרֶע איִד .ןעֶּבאָה םאוְו ןייֵלַא ריִמ ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ

 םִנּוא ןיִא ןעֶצְפיִז ןייֵלַא .ריִמ ּוליִפַא ,טְסייֵג םעֶד ןּוֿפ
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 הח רעמוה

 וטְסייֵה סאָד טְפאַׁשְדְניִק רעֶד ףיֹוא ןעֶטְראוַו ריִמ םעֶדְניִא
 ָךְרּוד ןיִראוָו :ּבייֵל ןעֶרעֶזְנּוא ןּופ גְנּוזעֶלְסיֹוא רעֶד ףיֹוא
 רעֶּבָא ;ןעֶראָועֶג טעֶטעֶרעֶנ ריִמ ןעֶנעֶז גְנּונְפאָה עֶרעֶזְנּוא
 ;בְנּונְפאָה עֶנייֵק זיִא ןעֶהעֶזעֶג זיִא סאו גְנּונְּפאָה איד
 רעֶּבָא ;טְהעֶז רֶע סאָו םעֶד ףיֹוא טְפאָה רעוֶו ןיִראוָו
 יֹוזַא ,טיִנ ןעֶהעֶז ריִמ םאָו םעֶד ףיֹוא ןעֶּפאָה ריִמ ןעוֶו
 :דְלּודעֶג טיִמ ףיֹורְד ריִמ ןעֶטְראוַו
 -באוַוְׁש עֶרעֶזְנּוא טְסייֵג רעֶד ְּךיֹוא טְפְלעֶה םעֶד ְּךייֵלְג דְנּוא
 ןעֶטעֶּב ןעֶלאָז ריִמ םאוָו טיִנ ןעֶסיוִו ריִמ ןיִראָָו ,ןעֶטייֵה
 -ךעֶּפ ןייֵלַא טְסייֵג רעֶד רעֶּבָא ,ףְראַדעֶּב ןעֶמ איו יֹוזַא
 דְנּוא :ןעֶדעֶרּוצְסיֹוא טיִנ ןעֶצְפיִז טיִמ םִנּוא ראַפ טעֶרְט

 ןעֶמְכאַרְט סאָד טְסייוֵו רעֶצְרעֶה איִד טְׁשְראָפ רעֶכְלעוֶו רעֶד
 ְךאָנ עֶניִלייֵה איִד ראַפ טעֶרְטְרעֶפ רֶע ןיִראוָו ,טְסייֵג םעֶד ןּופ
 ןעֶכאַז עֶלַא זַא ןעֶמיִװ ריִמ דְנּוא :טאָג ןּופ ןעֶליוִו םעֶד
 איָד וצ ,טאָנ ןעֶּביִל םאִָו איִד ּוצ ןעֶמּוג םּוצ טיִמ ןעֶקְרעוֶו

 עֶכְלע וִז איד ןיִראָז :ץאַזְראָפ ןייַז ְּךאָנ ןעֶפּורעֶּב ןעֶנעֶז סאָו 2

 זַא טעֶנְדְרָאְרעֶפ ְךיֹוא רֶע טאָה טְסּואוְועֶנְראָפ טאָה רֶע
 ןהּוז ןייַז ןּופ דְליִּב םּוצ ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶנ ְךיילְג ןעֶלאָז אייז
 ;רעֶדיִרְּב עֶליִּפ ןעֶׁשיוִוְצ רעֶטְצְלֶע רעֶד ןייַז לאָז רֶע יֵדְּכ
 ךיֹוא רֶע טאָה עֶזיִד ,טעֶנְדְרָאְרעֶפְראָפ טאָה רֶע עֶכְלעוֶו דְנּוא
 רֶע טאָה עֶזיִד ,ןעֶפּורעֶג טאָה רֶע עֶכְלעוֶו דְנּוא ;ןעֶפּורעֶג
 -טְכעֶרעֶנ טאָה רֶע עֶכְלעוֶו דְנּוא ;טְניִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג ְּךיֹוא
 :טְכיִלְרעֶהְרעֶּפ ְּךיֹוא רֶע טאָה עֶזיִד ;טְניִטְרעֶפ

 ויִא טאָנ ןעֶו ?ןעֶכאַז עֶזיִד ּוצ ןעֶנאָז ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז םאָו :
 טיִנ טאָה רעֶכְלעוֶו רעֶד ?םֶנּוא ןעֶנעֶק ויִא רעוֶו םִנּוא ראַפ
 ראַפ םֶהיֵא טאָה םֶרֶעייֵנ ,ןְהּוז ןעֶנעֶנייֵא ןייַז טְניֹושְרעֶפ

 םֶהיֵא טיִמ טיִנ רֶע לאָז איו ,ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא עֶלַא םִנּוא
 -םיֹוא איד טעֶו רעוֶו ?ןעֶקְנעֶׁש ןעֶכאַז עֶלַא ךיֹוא םָנּוא
 רעֶד טאָנ זיִא םִע ?ןעֶנאָלְקְרעֶפ טאָנ ןּופ עֶטְלְהעוֶוְרעֶד

 ?טְניִדְלּושְרעֶפ רעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא רעֶו :טְניִטְרעֶפְטְכעֶר ;

 רעֶּבָא ,עֶּבְראָמְׁשעֶג זיִא רעֶד ַחיִׁשָמַה ַעּושִי זיִא םִע
 איד וצ ְּךיֹוא זיִא רעֶד ,טְקעוֶוְרעֶדְפיֹוא זיִא רעֶד רעֶּביִל

 :םָנּוא ראַפ ְּךיֹוא םעֶּב רעֶד טאָנ ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר

 לאָז ?ָחיִׁשְמ ןּופ עֶּביִל רעֶד ןּופ ןעֶרייֵׁש סְנּוא לאָז רעוֶו :
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 ןרעֶגְנּוד רעֶדָא ,גְנּונְלאָפְרעֶפ רעֶדָא ;טְסְנְנַא ּרעֶדָא ,ןעֶדייֵל
 ְךייַלְנ ?רְרעֶחְׁש רעֶדָא הֶנָּכַס רעֶדָא ,טייֵהְטְקאַנ רעֶדָא
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶמְׁש םִע איז

 ןעֶצְנאַג םעֶד טעֶנְרַהעֶג ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶנעוֶו טעֶנייֵד ןּופ ,
 :* ןעֶטְכעֶׁש םּוצ ףאָׁש אי טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶנעֶז ריִמ ,גאָמ

 ,ג"כ ר"מ םילהת

 ךְרּוד ריִמ ןעֶניִטְלעוֶוְרעֶּביִא ןעֶכאַז עֶזיִד עֶלַא ןיִא רעֶּבָא
 -ךעֶּביִא ןיִּב ְּךיִא ןיִראָז :טְּביִלעֶג םִנּוא טאָה סאוָו םֶהיֵא
 טיִנ .םיִכָאְלַמ טיִנ ןעֶּבעֶל טיִנ ,טיֹוט טיִנ זַא טְגייֵצ

 טיִנ ,ןעֶבאַז עֶניִדְנעֶמּוק טיִנ דְנּוא עֶניִטְציִא טיִנ ,ןעֶטְׁשְריִפ
 -ָנֵא םּוׁש ןייֵק דְנּוא ,עָּפיִט טיִנ ןָּךייֵה טיִנ דְנּוא :תֹורּובִנ
 ןּופ ןעֶדייֵׁשְּפָא ןעֶנעֶק םִנּוא טעוֶו םיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶרעֶד

 ַעּוׁשַי ראַה רעֶזְנּוא ןיִא זיִא םאָָו טאָג ןּופ עֶּביִל רעֶד
 :ַחיִׁשָמַה
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 1 ןעֶגיֵל ןייק גאָז דְנּוא ;ַחיִׁשְמ ןיִא טייֵהְרְהאָו איִד דעֶר ָּךיִא
 ןעֶניִלייֵה םיִא ְּךיֹוא ריִמ טְנייֵצעֶּב ןעֶסיוִועֶג ןייֵּמ דְנּוא
 עֶניִדְנעֶרעֶהְּפיֹואְנּוא דְנּוא טְסְגְנַא עֶסיֹורְנ ּבאָה ְךיִא זַא :טְסייֵג

 3 ןיילַא טְׁשְניוִועֶג טְלאָוו ָךיִא ןיִראָו :ץֶראַה ןייֵמ ןיִא גיִּטְהעוֶו
 -עֶז סאוָו ,רעֶדיִרְּב עֶנייַמ ראַפ ַחיִׁשָמ ןּופ ןייַז ּוצ םֶרֵח ןיִא
 4 ןעֶנעֶד עֶבְלעוֶו :ׁשייֵלְפ םעֶד ָּךאָנ םיִבֹורְק עֶנייֵמ ןעֶנ
 טֵּפאַׁשְדְניִק איד ןּופ טְכעֶר םאָד זיִא םֶרֶעייֵז דְנּוא ,םיִלֵאָרְׂשִ
 הָרֹוּת ןֵּמַמ דְנּוא תֹותיִרְּב איִד דְנּוא טייקְכיִלְרעֶה איד דְנּוא
 ּ, ןעֶנעֶז םֶרֶעייֵז דְנּוא :תֹוחָמְבַה איִד דְנּוא הָדֹובֲע איִד דְנּוא
 ְךאָנ ַחיִׁשָמ רעֶד ּפָא טְמאַטְׁש עֶכְלעוֶו ןּופ ,תֹובָא איִד
 תיֹוא טְּביֹולעֶג עֶלַא רעֶּביִא טאָג זיִא רעֶד .ׁשייֵלְּפ םעֶד
 :ןֵמָא ,ביִּבִע
 זיִא טאָנ ןופ טְראָָו םאָד זַא ְּךיִלְנעֶמ טיִנ זיִא םִע רעֶּבָא
 לֵאָרְׂשִי ןּופ ןעֶנעֶז םאֶ עֶלַא טיִנ ןיִראָו .ןעֶלאַפעֶגְקעוֶוַא
 7 לייװ רעֶדְניִק עֶלַא טיִנ ןעֶנעֶז ְּךיֹוא דְנּוא :םיִלֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶז

 ןייד לאָז קֶחֶצִי ןיִא טְרֶעייֵנ ,םֶהָרְבַא ןּופ ןעֶמאָז רעֶד ןעֶנעֶז אייֵז
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 8 איד טְסייֵה םאָד ,ביי א'כ תישארב :ןעֶרעוֶו ןעֶּפּורעֶג ןעֶמאָז
 מאָב ןּופ רעֶדְניִק איִד טיִנ ןעֶנעֶז ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק
 טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶנעֶז הָחָמְבַה רעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד טְרֶעיינ
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 הָחָטְבַה רעֶד ןּופ טְראוָו סאָד זיִא םאָד ןיִראָו :ןעֶמאָז ראַפ 9
 ןעֶּבאָה טעוֶו הָרְׂש דְנּוא ןעֶמּוק ְךיִא לעוֶו טייֵצ רעֶזיִד ּוצ

 ְךיֹוא טְרֶעייֵנ ,םאָד רּונ טיִנ דְנּוא .'י חיי תישארב :ןְהּוז ַא 0
 ןּופ ,םעֶנייֵא ןּופ ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶגאָרְט זיִא איִז ןעוֶו הָקְבַר

 ןעֶנעֶז רעֶדְניִק איִד רעֶדייֵא ןיִראָו :קָחֶצִי רעֶטאָפ רעֶזְנּוא 1
 רעֶדָא סעֶמּוג ןייק ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ָּךאָנ

 לאָז טאָג ןופ ץאַזְראָפ רעֶד זַא ןּוהְטעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש
 ךרוד טְרֶעייֵנ קְרעוֶו ּךְרּוד טינ הָריֵחְּב רעֶד ְּךאָנ ןעֶּבייֵלְּב

 ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶג רֶהיֵא ּוצ סֶע זיִא :טפּור רעֶכְלעוֶו םֶהיֵא 2
 ,גיל היכ תישארב :ןעֶרעֶגְנּוי םעֶד ןעֶניִד טעוֶו רעֶטְצְלֶע רעֶד זַא

 טְּביִלעֶג ְּךיִא ּבאָה בֹקֲעַי ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶּטׁש םִע איז ְךייֵלְנ
 ,'ג ,'ב יא ינאלמ :טְסאַהעֶנ ְּךיִא ּבאָה וָׂשֵע דְנּוא

 אייַּב טייקְגיִטְכעֶרעֶגְנּוא זיִא ?ןעֶנאָז ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז סאָו 4
 ְךיִא הָׁשֹמ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָו :הָליֵלֲח ?טאָנ 2

 ָךיִא דנּוא ,ןעֶניִדאַנְגעֶּב ליוִו ָךיִא ןעֶמעוֶו ןעֶגיִדאַנְגעֶּב לעוֶו

 -ְךעֶד ּךיִמ לי ְּךיִא ןעֶמעֶו רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךִיִמ לעוֶו
 םֶהָיֵא ןּופ טיִנ םִע ויִא ןעֶד יֹוזַא ,טיי גיל תומש :ןעֶמְראַּב 6

 טאָג ןּופ טְרֶעייֵנ ,טְפיֹול סאו םֶהיֵא ןּופ טיִנ דְנּוא ,ליוו סאוָו
 הערּפ ּוצ טְגאָז טְפיִרְׁש איִד ןיִראָו :טְּניִדאַנְנעֶּב רעֶד 7

 לאָז ְּךיִא יֵדְּכ ,טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא ְךיִד ְּךיִא ּבאָה ןעֶזיִד ןעֶגעוֶו
 לאָז ןעֶמאָנ ןיִיֵמ זַא דְנּוא ,ןעֶזייוֵועֶּב טְכאַמ עֶנייֵמ ריִד ןיִא

 ,ו"ט 'ט תומש :דֵרָע עֶצְנאַג איֵד ףיֹוא ןעֶרעֶו טְלְהעֶצְרעֶד 8
 ןעֶמעוֶו דְנּוא ,ליִװ רֶע ןעֶמעוֶו רֶע טְגיִדאַנְנעֶּב ןעֶד יֹוזַא
 :רֶע טעֶטְראַהְרעֶפ ליוִו רֶע

 -העֶפ ְךאָנ רֶע טְניִפעֶג סאוָוְראַפ ,ןעֶנאָז ריִמ ּוצ טְסעוֶו אזד 9
 ַא ?ןעֶנאַטְׁשְרעֶדיוִו ןעֶליִו ןייַז טאָה רעוֶז .ןיִראָָו ?רעֶל 0

 -טְנעְנעֶגעֶק טאָג טְסְלאָז אּוד זַא ,אוד טֶסיֵּב רעוֶו ,ׁשְנעֶמ
 טְסאָה םּוראְָו ,רעֶטְסייֵמ םּוצ ןעֶנאָז קְרעוֶו סאָד לאָז ? ןְרעֶּפ

 רעֶּפעֶמ רעֶד טיִנ טאָה רעֶּבָא ?טְכאַמעֶג יֹוזַא ְּךיִמ אּוד 1
 ןעֶנעֶגייֵא םעֶד ןּופ לאָז רֶע זַא ,םֶהעָל םעֶד רעֶּביִא טְכאַמ
 ּוַצ םעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא דֹובָּב ּוצ יִלַּכ ןייֵא ןעֶכאַמ קיִטְש
 -עֶג טאָה טאָג ןעוֶו ןעֶאָז רֵמ ןעֶלאָז םאָו דְנּוא ?דְנאַש
 ןעֶסיוִז ּוצ טְכאַמ עֶנייַז דְנּוא ןעֶזייוֵועֶּב ןְראָצ ןייַז טְלאוָו
 םיִלָּכ איד ןעֶטיִּלעֶג דְלּודעֶג רעֶסיֹורְנ טיִמ טאָה דְנּוא ,ןּוהְט
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 ;ןעֶּבְראַדְרעֶפ םּוצ טְכאַמעֶג גיטְראַפ ןעֶנעֶז םאוו ןְראָצ ןּופ
 23 עֶנייַז ןּופ תֹוריִׁשע סאָד ןּוהְמ ןעֶסיוִו ּוצ לאָז רֶע זַא דָנּוא
 ;םייקְגיִצְרעֶהְמְראַּב ןּופ םיִלָּב איִד רעֶּביִא טייֵקְכיִלְרעֶה

 :טייֵקְכיִלְרעֶה ּוצ טייֵרְּבעֶגְנָא  רעֶהיִרְפ טאָה רֶע עֶכֶלעוֶו
 24 ןופ רּונ טיִנ ,ןעֶפּורעֶּב ְּךיֹוא טאָה רֶע עֶּכְלעוֶו סְנּוא ּוליֵּפַא
 25 רֶַע איו ָּךייֵלְג ?םִיֹונ איֵד ןּופ ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ ,ןעֶדּוי איד
 יַעַשֹוה ןיִא טְגאָזעֶג ְךיֹוא טאָה

 איד דְנּוא קְלאַפ ןייֵמ ןעֶפּור ,יִמַע אֹל סאָד לע ְךיִא
 26 םעֶד ןיִא ןייַז טעוֶו סֶע דְנּוא :טְּביִלעֶב עַטְּביִלעֶג טיִנ
 טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ זיִא סֶע ּואוְו טְרָא

 ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג אייֵז ןעֶלעוֶו טְראָד ,קְלאָפ ןייֵמ טיִנ
 ,י יא עשוה :?טאָג ןעֶגיִדעֶּבעֶל םעֶד ןּופ ןְהיִז איִד

 27 ןּופ לְהאֵצ איִד ןעֶו ,לֵאָרְׂשִי ןעֶנעוֶו טֵעייֵרְׁש הָיַעׁשְי דְנּוא

 ,םַי םעֶד ןּופ דְנאַז רעֶד איז ןייַז טעוֶו לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק איֵד
 28 רעֶד ןיִראָז :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג טעוֶו גָנּוּבייַלְּבְרעֶּביִא איִד
 רעֶד ףיֹוא סִע טעוֶו דְנּוא ןעֶליִפְרעֶד טְראוָו ןייַז טעוֶו ראַה
 29 הָיְעַׁשְי איד ְךייֵלְג דְנּוא :ןעֶכאַמ ץרּוק דנוא ןעֶגיִדְנֶע דֶרֶע
 טְנאָזעֶג רעֶהיִרְפ טאָה

 טיִנ םָנּוא טְלאָָו ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ ראַה רעֶד ןעוֶו
 איו ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ןעֶטְלאָו ןעֶמאָז ַא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא
 ,יט"'א היעשי :" הָרֹומֲע איז טְכאַמעֶג ְּךייַלְג דְנּוא םֹודְס

 ןעֶּבאָה סאָו םִיֹוג איֵד זַא !ןעֶנאָז ןעֶד ריִמ ןעֶלאָז םאוָו

 טייֵקְניִטְבעֶרעֶג ןעֶּבאָה טייקְניִטְכעֶרעֶב טְגְלאָפעֶגְבאָנ .טיִנ
 ָךֶרּוד זיִא סאו טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד זיִא סאָד ;ןעֶטְלאַהְרעֶד
 31 םֶנְלאָפעֶנְבאָנ טאָה סאָו לֵאָרְׂשִי רעֶּבָא :ןעֶּביֹולְג םעֶד
 -עֶנ ןּופ ץעֶזעֶג םּוצ טאָה טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ ץעֶזעֶג םאָד
 32 ןעֶּבאָה אייֵז לייוַו ?םּוראָו :טְגְנאַלְרעֶד טיִנ טיִיֵקְניִשְּכעֶר
 איד ךרּוד טְרֶעייֵנ ןעֶּביֹולְג םעֶד ְּךְרּוד טְכּועֶנ טיִנ סֶע
 ןּופ ןייֵטְׁש םעֶד ןָא ןעֶסיֹוטְׁשעֶגְנָא ָּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז .קְרעֶו
 33 ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע איז יֹוזַא :גְנּוסיֹוטְׁשְנָא

 בְנּוסיֹוטְׁשִנָא ןּופ ןייֵטְׁש ַא ןֹויִצ ןיִא געֶל ְךיִא ,העָז
 סאָו :רעֶד דְנּוא ;גֶנּולְּכיֹורְמְׁש ןּופ ןעֶזְלעֶפ ַא דְנּוא
 :"ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ טעוֶו םֶהיֵא ןָא טְּביולְג

 ,ז"ט ח"כ היעׂשי
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 י לעטיפאק

 -עֶג ןייֵמ דְנּוא ץֶראַה ןייֵמ ןּופ ןעֶנְנאַלְרעֶפ םאָד ;רעֶדיִרְּב 1
 -עֶג ןעֶלאָז אייֵז זַא (לֵאָרְׂשִי) אייז ראַפ זיִא טאָג ּוצ טעֶּב

 ןעֶנעֶז אייֵז זַא תּודֵע אייֵז גאָז ְּךיִא ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶר 2
 ןיִראָה :םיִנעֶטְנעֶקְרעֶד ְּךאָנ טיִנ רעֶּבָא ,טאָנ ראַפ גיִרְפייֵא 8

 דְנּוא טאָנ ןּופ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איד טיִנ ןעֶנעֶק אייֵז לייוו
 ןעֶמְכיִרּוצְפיֹוא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵז ןעֶכּוז

 ןּופ טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג רעֶד ּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז
 -עֶנ ּוצ הָרֹוּת רעֶד ןּופ ץק רעֶד זיִא ַחיִׁשָמ ןיִראָו :טאָנ 4
 הָׁשֹמ ןיִראָו :טְּביֹולְג םאִו ןעֶכיִלְטיִא ּוצ טייֵקְגיִטְכעֶר 8

 טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד טּוהְט םאִו ׁשְנעֶמ רעֶד זַא טְּבייֵרְׁש
 ,'ה חי ארקיו :ןעֶּבעֶל ןעֶניִרְד טעוֶו הָרֹוּת רעֶד ןּופ זיִא סאוָו

 טְנאָז ןעֶּביֹולְנ םעֶד ןּופ זיִא סאָוָו טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד רעֶּבָא 6
 ןיִא ןְהעֶנְפיֹורַא טעֶו רעֶו ,ץֶראַה ןייד ןיִא טיִנ גאָז ;יֹוזַא

 טעוֶו רעוֶו רעֶדָא :ןעֶגְנעֶרְּבּוצְפּורַא ַחיִׁשְמ זיִא סאָד ?לעֶמיִה 7
 -ּוַצְפיֹורַא ַחיִׁשְמ זיִא םאָד ?םיִנעֶפיִמ רעֶד ןיִא ןעֶהעֶגְפּורַא

 טְנאָז םאוָו רעֶּבָא ,גיי ,ב"י 'ל םירבד ?עֶטיֹוט איד ןּופ ןעֶנְנעֶרְּב 8
 ןיא דְנּוא ליֹומ ןייִד ןיִא ,ריִד ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא טְראוָו סאָד ?םִע
 םעֶד ןּופ טְראָָו םאָד זיִא סאָד ,דיי יל םירּנד ;ץראַה ןייֵד

 טְסעוֶו אּוד ןעֶו ןיִראָו :ןעֶניִדעֶדְּפ ריִמ םאֶו ןעֶּביֹולְנ 0
 טְסעוֶו דְנּוא .ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ליֹומ ןייַד טיִמ ןעֶנעֶקעֶּב
 טְקעוֶועֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה טאָנ זַא ץֶראַה ןייד ןיִא ןעֶּביֹולְנ

 טיִמ ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג אּוד טְסעוֶו ,עֶמיֹומ איִד ןזפ 0
 םעֶד טיִמ דְנּוא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ּוצ ןעֶמ טְּביֹולְג ץראַה םעֶד

 טְנאָז טְּפיֵרְׁש איִד ןיִראָו :הָעּוׁשִי רעֶדּוצ ןעֶמ טְנעֶקעֶּב ליֹומ 1
 טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ טעוֶו םֶהיֵא ןָא טְּביֹולְג םאוָו רעֶכיִלְטיִא

 דִיִׁשְרעֶטְנּוא ןייק זיִא סֶע ןיִראוָו ,ו"ט ח"כ היעשי :ןעֶרעוֶו 2

 ראַה רעֶניִּבְלעֶז רעֶד ןיִראָו ;ןעֶקעֶרְג דְנּוא ןעֶדּוי ןעֶׁשיוִוְצ
 ןעֶפּור עֶכְלעוֶו עֶלַא ּוצ ְּךייֵר זיִא רֶע דְנּוא ;עֶלַא רעֶּביִא זיִא

 םעֶד ןעֶפּורְנָא טעוֶו סאָו רעֶכיֵלְטיִא ןיִראוָו :ןָא םֶהיֵא 8
 ,ב"ל 'ב לאוו :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶג טעוֶו ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ

 ןעֶּבאָה אייֵז םעֶד ןָא ןעֶפּורְנָא ןעֶד םֶהיֵא אייֵז ןעֶלאָז איו 4
 םֶהיִא ןָא ןעֶּביֹולְג אייז ןעֶלאָז איװ דְנּוא ?טְּביֹולְנעֶנ טיִנ
 ןעֶלאָז איז דְנּוא ?טְרעֶהעֶנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז םעֶד ןעֶנעווֶו
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 אייז ןעֶלאָז איו דְנּוא :רעֶניִדעֶרְּפ םעֶד ןֶהָא ןעֶרעֶה אייז
 סֶע איו ְּךייֵלְנ ?טְקיִׁשעֶג טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןעֶניִדעֶרְּפ
 סאָו םיִפ איֵד ןעֶנעֶז ןְהעֶׁש איו ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש

 ,יז ב"נ היעשי :ןעֶבאַז עֶמּוג ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב ַא ןעֶנְנעֶרְּב
 הָרּוׂשְּב רעֶד ּוצ םְכְראָהעֶג עֶלַא טיִנ ןעֶּבאָה אייז רעֶּבָא
 טְּביֹולְגעֶג טאָה רעוֶו ,ראַה טְנאָז הָיְעַׁשְי ןיִראָו .הָבֹוט
 ןעֶּביֹולְג רעֶד טְמּוק ןעֶד יֹוזַא ,יא גינ היעשי ?טְכיִרעֶּב ןְרעֶזְנּוא
 טְראָו םעֶד ָּךְרּוד ןעֶרעֶה סאָד דְנּוא ,ןעֶרעֶה םעֶד ָּךְרּוד
 ?טְרעֶהעֶנ טיִנ ןעֶד אייז ןעֶּבאָה ,גאָז ְּךיִא רעֶּבָא :ַחיִׁשְמ ןּופ
 ,םיוִועֶנ ראַפ

 דֶרֶע עֶצְנאַג איִד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְמיֹוא זיִא לֹוק רֶעייֵז ,
 :י' טְלעוֶו רעֶד ןּופ דֶנֶע םעֶד ּוצ ויִּב רעֶטְרעֶו עֶרֶעייז דְנֹוא

 ,'ה ם"י םִילהת

 טְשְרֶעֶּוַצ ?םְסּואוְועֶג םיִנ לֵאָרְׂשִי ןעֶד טאָה ;גאָז ָּךיִא רעֶּבָא
 ,הָׁשֹמ טְגאָז

 םאֶָה איִד טיִמ ןעֶכאַמ גיִרְפייֵא ָּךייַא לעוֶז ְּךיִא ,
 לעוֶו קְלאָפ ןעֶׁשיִראַנ ַא טיִמ דְנּוא ,קְלאָפ ַא טיִנ ןעֶנעֶד
 ,א"ב ב"ל םירבד :"ןעֶנְרעֶצְרעֶד ָּךייֵא ָּךיִא

 םֶנאָז ְנּוא ְּךיִז טְהעֶטְשְרעֶטְנּוא הָיְעַׁשְי רעֶּבָא
 ְךיִא ,טיִנ ְּךיִמ ןעֶבּוז םאָו איִד ןּופ ןעֶניִפעֶג ןיִּב ָּךיִא
 טיִנ ןעֶגְנאַלְרעֶפ םאִו איִד ּוצ ןעֶזיִועֶּב ָּךיִמ ּבאָה
 ,'א ה"ס היעשי :'' ריִמ ְּךאָנ

 ָךיִא ּבאָה גאָט ןעֶצְנאַג םעֶד ,רֶע טְנאָז לֵאָרְׂשִי ּוצ רעֶּבָא
 -ְךאָהעֶגְנּוא ןייַא ּוצ ,דְנאַה עֶנייֵמ טְקעֶרְטְשעֶגְסיֹוא ְּךיִא
 ,'ב היס היעשי :קְלאַפ גיִנעֶּפְׁשְרעֶדיוִז דְנּוא גיִדְנעֶכ
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 ;הָליֵלֲח ?קְלאָפ ןייַז ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ טאָג טאָה ןעֶד גאָז ְּךיִא
 ןּופ ןעֶמאָז םעֶד ןּופ ,לֵאָרְׂשִי ןֶּב ַא ְּךיֹוא ןיִּב ָּךיִא ןיִראוָו
 ןייַז ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ טיִנ טאָה טאָנ :ןיִמָוְנִּב טֶבֵׁש ןּופ ,םֶהָרְבַא
 רֶהיֵא טְסייוֵז רעֶדָא .טְסּואוְועֶג רעֶהיִרְפ טאָה רֶע סאוָו קְלאַפ
 טאָה רֶע איוװ הָיְלַא ןעֶגעוֶו טְגאָז טְפיִרְׁש איִד סאָו טיִנ
 ןעֶּבאָה אייֵז ,ראַה ?לֵאָרְׂשִי ןעֶנעֶק טאָנ ראָפ טעֶנַעַׁשעֶנ
 -ּוצ אייֵז ןעֶּבאָה תֹוחְּבְוִמ עֶנייֵד ,טעֶנְרַהעֶג םיִאיִבְנ עֶנייֵד

 אייז דֶנּוא ,ןעֶּביִלְּבעֶגְרעֶּביִא ןײלַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶכאַרְּב
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 טְּגאָז םאֶװ רעֶּבָא ,יי טיי 'א םיכלמ :ןעֶּבעֶל ןייֵמ ןעֶבּוז 4
 -ךעֶּביִא ְריִמ ְּבאָה ְּךיִא ?טאָג ןּופ רעֶפְטְנֶע איִד םֶהיֵא ּוצ
 -עֶנ טיִנ ןעֶּבאָה עֶכְלעֶו ןאַמ דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז טְזאָלעֶג
 דְנּוצַא ךיוא םּורְד ,היי טיי'א םינלמ :לַעַּב ּוצ טֶעיִנְק
 -ךעֶדְסיֹוא רעֶד ְּךאָנ גְנּוּבייֵלְּבְרעֶּביִא עֶנייֵא ןעֶנאַהְראָפ זיִא
 דאָּנִג ְּךְרּוד זיִא סֶע ןעוֶו דְנּוא :דאָנְנ רעֶד ןּופ גְנּולְהעוֶו 6

 זיִא ןְפֹוא םעֶד ףיֹוא ,קְרעוֶו ָּךְרּוד רֶהעְמ טיִנ סֶע זיִא יֹוזַא
 טאָה לֵאָרְׂשִי סאָו ?ןעֶד סאוָו :דאָנְנ רֶהעֶמ טיִנ דאָנְנ איִד 7

 -םִיֹוא איד רעֶּבָא ,ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ רֶע טאָה סאָד ,טְבּוזעֶג
 עֶגיַרְּביִא אְיָד דְנּוא ;ןעֶטְלאַהְרעֶד םִע טאָה גְנּולְהעוֶוְרעֶד
 -עֶנ טְהעֶמְׁש םִע איו יֹוזַא :ןעֶראוועֶנ טעֶטְראַהְרעֶפ ןעֶנעֶז

 ןעֶּפִיִמ ןּופ טְסייֵג ַא ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז טאָה טאָג ,ןעֶּביִרְׁש
 ןעֶרֶעיֹוא דְנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶגיֹוא ,ףאָלְׁש
 :באָט ןעֶניִטְניֵה םּוצ זיִּב ןעֶרעֶה טיִנ ןעֶלאָז איִיֵז זַא

 יש ח"ב טירבד ;*י ט"כ היעשי

 שז

 סס

 ,טְגאָזעֶג טאָה ריִוָד דְנּוא 9
 בְנֲאַּפ םּוצ דְנּוא ץעֶנ ַא ראַפ ןעֶרעוֶו ׁשֹוִט רֶעייֵז זאָל;
 גְנּוטְלעֶגְרעֶפ עֶנייֵא ראַפ דְנּוא גְנּולְכיֹורְמְׁש ַא ראַפ דְנּוא

 ןעֶרעוֶו טְרעֶטְסְניִפְרעֶפ ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵז ןעֶזאָל :אייֵז וצ 0
 טְראַּפ רעֶמיִא גייַּב דְנּוא ,ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא
 .ד"כ ,ג"ב ט"ס םילהת .:ייןעֶקּור רֶעייֵז שורַא

 ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶסיֹוטְׁשעֶגְנָא ְּךיִז אייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶד גאָז ְךיִא 11
 הָעּוׁשִי זיִא ןעֶלאַפ רֶעייֵז ְּךְרּוד טְרֶעייֵנ ;הָליֵלָח ?ןעֶלאַפ
 :ןעֶּכַאַמ ּוצ בגיִרְפייֵא אייֵז יֵדְּכ ,םִיֹונ איִד ּוצ ןעֶמּוקעֶנ

 ןּופ תֹוריִׁשַע סאָד ןעֶזעֶוְועֶג זיִא לאַפ רֶעייֵז ןעוֶו .רעֶּבָא 2
 תֹוריִׁשַע סאָד גְנּורעֶדְניִמְרעֶּפ עֶרֶעייֵז דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד
 ?גָנּוליִּפְרעֶד עֶרֶעיִיַז רֶהעֶמ ליִפ איוז ,םִיֹונ איִד ןּופ

 רעד ןיִּב ְּךיִא םעֶדְניִא .םִיֹוג ָךייַא ּוצ דער ְּךיִא רעֶּבָא 2
 ;דֵּבַּכִמ טְסְניִד ןעֶנייֵמ ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא ,םִיּונ איִד ןּופ לעֶטְסאָּפַא

 ןעֶנעֶז סאָָו איד ןעֶכאַמ גירְפייֵא לאָז ְךיִא ְּךיִלְנעֶמ ןעוֶו 4
 ןיִראָו :ןעֶטעֶר ַאייֵז ןּופ עֶכיִלְטֶע לאָז דְנּוא ,שייֵלַּפ ןייֵֿמ 5

 -ךעֶפ איד ןעֶועוֶועֶג זיִא אייֵז ןּופ ןעֶפְראוַוְרעֶפ סאָד ןעוֶו
 ןעוֶו ןייַז ןעֶמעֶנְנָא םאָד טעוֶו סאו ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ גְנּונְהעֶז

 טְכּורְּפ עֶטְׁשְרֶע איד ןעוֶו רעֶּבָא ? עֶטיֹוט איִד ןּופ ןעֶּבעֶל טיִנ 6



 אי רעמור
 איד ןעוֶו דְנּוא ;בֹייֵמ רעֶד ךיוא זיִא יֹוזַא - ;גוָלייַה  ןעֶנעֶז
 :ןעֶנייוַוְצ איִד ְּךיֹוא ןעֶנעֶז יֹוזַא ,גיֵלייֵה זיִא לעֶצְרּואוָו

 ןעֶבאַרְּבעֶגְּפָא ןעֶנעֶז ןעֶגייוֵוְצ איד ןּופ עֶכיִלְטֶע ןעוֶו דְנּוא
 ןעֶׁשיוִוְצ טְסיִּב םיֹּוּבִלִהֶע רעֶדְליוִז ַא טְסיִּב סאוָו אּוד .דְנּוא
 ַא אייֵז טיִמ ןעֶטְלאַהְרעֶד טְסאָה דְנּוא ,טְצְנאַלְפעֶגְנייַא אייֵז
 :םיֹּוּבְלְהֶע םעֶד ןּופ טייֵקְניִטעֶפ דְנּוא לעֶצְרּואוָו רעֶד ןיִא לייֵהְט
 אּוד ןעוֶו רעֶּבָא ;ןעֶנייוֵוְצ איִד ןעֶנעֶק טיִנ ָּךיִד םֶהיֵר יֹוזַא
 איִד טְסְנאָרְט סאָו אוד טיִנ םִע ויִא יֹוזַא ְּךיִד טֶסְמְהיֵר
 ןעֶד טְסעוֶו אּוד :ְּךיִד לעֶצְרּואְו איִד טְרֶעייֵנ לעֶצְרּואוְו
 יֵדְּכ ןעֶראועֶנ ןעֶכאַרְּבעֶגְּפָא ןעֶנעֶז ןעֶנייוֵוְצ איִד .ןעֶנאָז
 -ָניִּביֹולְנְנּוא ןעֶגעוֶו ;טּוג :ןעֶרעוֶו טְצְנאַלְפעֶנְנייֵא לאָז ָּךיִא

 ְךֶרּוד טְתְהעֶמְׁש אזד דָנּא .ןעֶכארְּבעֶגְּפֶא אייז ןעֶנעֶז טייק
 :ָךיִד טְכְראָפ טְרֶעייֵנ ,גיִטּומְכיֹוה טיִנ אייֵז .ןעֶּביֹולְנ םעֶד
 עֶכיֵלְריִטאַנ איד טְניֹושְרעֶפ טיִנ טאָה טאָג ןעוֶו ןיִראָו
 2 העֶז םּורְד :ןעֶניֹוׁשְרעֶפ טיִנ ְּךיֹוא ְּךיִד רֶע טעוֶו ,ןעֶנייוֵוְצ
 רעֶּביִא ;טאָג ןּופ ןיִדַה תַדְמ איִד דְנּוא דֶסֶחַה תַדֵמ איִד ןָא
 ריִד רעֶּביִא רעֶּבָא ,ןיִדַה תַּדִמ ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז םאוָו איד
 ןעוֶו ,רָסֶח ןייַז ןיֵא טְסְּבייֵלְּב אּוד ןעוֶו ;טאָנ ןּוֿפ דָסֶחַה ּתַדֵמ
 ְּךיֹוא אייֵז דְנּוא :ןעֶרעֶו ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפָא ָּךיֹוא אוד טְסעוֶו טיִנ

 ןעֶלעוֶו ,טייֵקְגיִּביֹולְגְנּוא ןיִא ןעֶּבייֵלְּב טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו
 -ָנייֵא רעֶדיוִו אייֵז ןאָק טאָנ ןיִראָו ,ןעֶרעוֶו טְצְנאַלְפעֶגְנייֵא
 ןעֶראועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶנְּפֶא טְסיִּב אּוד ןעוֶו ןיִראָו :ןעֶצְנאַלְפ
 טְזיִּב דְנּוא ,רּוטאַנ ןּופ רֶליוִו זיִא םאְו םיֹוּבְלִהֶע םעֶד ןּופ
 ןעֶטּוג ַא ןיִא ןעֶראוָועֶג טְצְנאַלְפעֶגְנייֵא רּוטאַנ רעֶד ןעֶנעֶק
 ןעֶנייוֵוְצ עֶכיִלְריִטאַנ עֶזיִד ןעֶלעוֶו רֶהעֶמ ליִפ איז ,םיֹוּבְִלְהֶע

 :םיֹוּבְלְהִע ןעֶנעֶגייֵא רֶעייֵז ןיִא ןעֶרעוֶו טְצְנאַלְפעֶגְנייַא
 דְנעֶסיווְנּוא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,רעֶדיִרְּב ,טיִנ ליוו ָּךיִא ןיִראָו
 ןיִא ןייַז גּולק טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,דֹוס ןעֶזיִד ןּופ ןעֶּבייֵלְּב
 ּוצ לייֵהְט םיִא זיִא םייֵהְדְניִלְּב זַא ,ןעֶקְנאַדעָב עֶרֶעייֵא
 טעוֶו םִיֹונ איד ןּופ גְנּוליִפְרעֶד איִד זיִּב ןעֶראוָועֶג לֵאָרְׂשִי
 טעֶטעֶרעֶב לֵאָרְׂשִי ץְנאַנ טעֶו יֹוזַא דְנּוא :ןעֶטעֶרְטְנייֵא
 ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש סֶע איוִו יֹוזַא ,ןעֶרעוֶו

 ןעֶרְהעֶקְּפָא טעוֶז דְנּוא ,ןֹויִצ ּוצ ןעֶמּוק טעֶ לֵאֹונ רעד;
 / ןייֵמ זיִא סאָד דְנּוא :בֹקֲעַי ןּופ טייקְגיִזאָלְטאָג איד
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 בי אי רעמור

 עֶרֶעייֵז ןעֶמעֶנְקעוֶוַא לעֶז ְּךיִא ןעוֶו ,אייִז טיִמ תיִרְּב
 ,'ט ו"כ ;א"כ ,!ב ט"ג היעשי :"* דְניִד

 טעֶרֶעייֵא ןּופ דְנייֵפ אייֵז ןעֶנעֶז הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ְךאָנ
 -עֶג אייֵז ןעֶנעֶז גנּולְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא רעֶד ְּךאָנ רעֶּבֶא ,ןעֶנעוֶו

 הָטָרַח ןייֵק טאָה טאָג ןיִראוָו :תֹובָא איִד ןעֶנעוֶו ןּופ שְּביִל
 רְהיִא איו ְּךייֵלְנ ןיִראָו :גְנּופּוּר דְנּוא תֹונֵּתַמ עֶנייֵז ןעֶנעוֶו
 -עֶּב ךֶנֹוצַא טְנעֶז רעֶּבָא ,טאָנ טְכְראָהעֶג טיִנ רעֶהיִרְפ טאָה

 :ײ
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 יפ

 שכ

 יֹוזַא :טייֵקְמאַוְראָהעֶגְנּוא עֶרֶעייֵז ןְרּוד ןעֶראָועֶג טְגיִדאַנְג
 איד ָּךְרּוד יִדְּכ .טְכְראָהעֶג טיִנ ךיֹוא דְנּוצַא אייֵז ןעֶּבאָה
 טְגיִדאַנְנעֶּב ְךיֹוא דְנּוצַא אייֵז ןעֶלאָז ְךייַא ּוצ גְנּוגיִדאַנְגעֶּב
 טייֵקְמאַזְראָהעֶגְנּוא ןיִא עֶלַא איִד טאָה טאָנ ןיִראוָו :ןעֶרעוֶו

 :ןעֶניִדאַנְגעֶּב עֶלַא לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייַא
 -טְנעֶקְרעֶד דְנּוא הָמְכָח דְנּוא תֹוריִׁשַע ןּופ עֶפיִט עֶכְלעוֶו ָא
 ,םיִטָּפְׁשִמ עֶנייִז ןעֶנעֶז ןעֶׁשְראַפּוצְסיֹואְנּוא איו ;טאָג ןּופ םיִנ
 ;ןעֶרּוּפְׁשְסיֹוא טיִנ ןעֶמ ןאָק ןעֶנעוֶו עֶנייִז דְנּוא

 ?ראַהםעֶד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איִדטְנעֶקעֶג טאָה רעוֶו ןיִראָו
 ?הָצֵע עֶנייֵז ןּופ ןעֶזעוֶועֶג רעֶמעֶנְלייֵהְט זיִא רעֶו רעֶדָא
 לאָז סֶע דְנּוא ןעֶּבעֶגעֶג רעֶהיִרְפ םֶהיֵא טאָה רעוֶו רעֶדָא

 :יןעֶרעוֶו ןעֶטְלאָגְרעֶפְקיִרּוצ םֶהיֵא
 ,'גיאימ ;'ז ה"ל בויא ;ג"י !מ היעשי

 ּוצ דְנּוא םֶהיֵא ְּךְרּוד דְנּוא םֶהיֵא ןּופ זיִא םעֶלַא ןיִראוָו
 :ןִמָא .גיִּבְע ףיֹוא דֹובָּכ רעֶד ןייַז לאָז םֶהיֵא ּוצ ;םֶהיֵא

 בי לעטיפאק

 -ְיֵצְרעֶהְמְראַּב איד אייֵּב ,רעֶדיִרְּב ;ָךיֵא ךיִא טעֶּב םּורְד
 ןעֶלעֶטְׁש רעֶּבייֵל עֶרֶעייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טאָנ ןּופ ןעֶטייֵק

 ,טאָנ ּוצ ןֶּבְרַק ןעֶמְהעֶנעֶגְנָא דְנּוא ןעֶגיִלייֵה ןעֶגיִדעֶּבעֶל םּוצ
 טיִנ טייַז דְנּוא :טֶסְניִד רעֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶּפ רֶעייֵא זיִא סאוָו
 טייַז םְרָעויִנ ,רעֶטְלַאְטייֵצ ןעֶזיִד ּוצ ְךייֵלְג טעֶדְליִּבעֶג

 -ְךעֶפ רֶעייַא ןּופ גְנּורְעיינְרעֶד רעד ךרּוד טְרעֶדְנֶעֶרעֶפ
 ךְנּוא עֶטּוג רעֶד זיִא סאָז ןעֶפיִרְּפ טְלאָז רֶהיֵא יֵדָּכ ,ךְנאַטְׁש
 :טאָנ ןּופ ןעֶליוִו רעֶצְנאַג דְנּוא עֶניִלעֶפעֶגְליֹואוְו
 ןעֶּבעֶּנעֶג ריִמ זיִא סאָו דאָנְג רעֶּד ּךְרּוד גאָז ְךיִא ןיִראוָו
 רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִז ןּופ לאָז רֶע יֵדְּכ ;ְּךייֵא ןּופ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ

 לאָז רֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶקְנעֶד וצ ףְראַדעֶּב רֶע איו ןעֶקְנעֶד



 בי רעמור
 טאָג איו יֹוזַא ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ,ןעֶקְנעֶד גיִרְלְּבִׂש ְךיִז ןּוֿפ
 :ןעֶּביֹולְג ןּופ סָאָמ ַא טְלייֵהְטעֶנְּפָא םֶהיֵא ּוצ טאָה
 ,ּבייל ןייֵא ןיִא רעֶדיִלְנ עֶליִפ ןעֶּבאָה ריִמ אידז ְָּךייֵלְנ ןיִראָו

 :ןּוהְט עֶניִּבִלעֶז סאָד טיִנ ןעֶּבאָה רעֶדיִלְג עֶלַא רעֶּבָא
 -לעֶצְנייֵא דְנּוא ,ַחיִשָמ ןיִא ּבייל ןייַא עֶליִפ ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא

 } ןעֶּבאָה ריִמ םעֶדְניִא דְנּוא :רעֶדְנַאְנייֵא ןּופ רעֶדיִלְג זייוֵו
 םֶנּוא ויִא םאִװ דאָנְג רעֶד ְּךאָנ ןעֶּבאָג עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ
 ְךאָנ ןעֶנאָז תֹואּובְנ ריִמ ןעֶזאָל ,תֹואּובְנ םִע זיִא ,ןעֶּבעֶגעֶג
 ןעֶזאָל טְסְניִד ַא םִע זיִא :ןעֶּביֹולְג רעֶזְנּוא ןּופ םִאָמ םעֶד

 םאָװ רעֶד רעֶדָא ;טְסְניִד םעֶד ןיִא ןייַז גיִרְפייֵא ריִמ
 טְנְהאָמְרעֶד סאוָו רעֶד רעֶדָא :עֶרְהעֶל עֶנייֵז ןיִא ,טְרְהעֶל
 ןעֶּבעֶג רֶע זאָל ,טֶּביִג סאָו רעֶד ;גְנּונְהאָמְרעֶד .עֶנִייִז ןיִא
 -לעֶפְנְראָז טִיִמ טְרֶעיִגעֶר סאָו רעֶד ;טייקְניִטְלעֶפְנייֵא טיִמ
 טיִנ זאָל :רייֵרְּפ טיִמ ְּךיִז טְמְראַּבְרעֶד סאו רעֶד ;טייקְניִמ
 ,לעָּביִא סאָד טֶעייֵׁשְּבַאְראַפ .ןייַז טְלעֶטְׁשְרעֶפ עֶּביִל איד
 ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְּביִל :ןעֶטּוג םּוצ ְךייַא טְּפעֶהעֶּב
 ראַפּוצ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא זאָל ;עֶּביִל עֶביִלְרעֶדיִרְּב טיִמ
 ןעֶטְפעֶׁשעֶג ןיִא ליֹופ טיִנ טייַז :ןעֶּבעֶג ּוצ רֹובָּכ ןעֶמּוק
 2 טֶעייֵרְפ :ראַה םעֶד ניִדְנעֶניִד ,טְסייֵג םיִא גיִדְנעֶהיַלְג טְרֶעייֵל

 םיִא גיִסייֵלְפ ןעֶדייֵל ןיִא גיִדְלּודעֶג ,גנּונְפאָה ןיא .ָךייא
 םיִנְכַמ טייַז ,טיֹונ רעֶד ןיִא ןעֶגיִלייֵה איד טְפְלעֶה :טעֶּבעֶג
 4 טְשְנעֶּב .ְּךייֵא ןעֶנְלאָפְרעֶפ םאֶו איד טְשְנעֶּב :םיִחָרֹוא
 ָּדיִז ןְעייֵרְפ סאָו איִד טיִמ ְָּךייַא טֶעייַרְפ :טיִנ טְלעֶׁש דְנּוא
 רעֶנייֵא טְניִזעֶב ְךייֵלְנ טייַז :ןעֶנייוַו סאָו איִד טיֿמ טְניי
 ּטְזאָל טְרֶעייֵנ .ןעֶכאַז עֶביֹוה ןּופ טיִנ טְבאַרְמ ,ןְרעֶדְנַא םּוצ
 עֶרֶעייֵא ןיִא :ּולְק טיִנ טייַז ;עֶגיִרְדיִנ איִד ּוצ ּפּזרַא ְךייַא
 םעֶטְכעֶלְׁש טיִנ םעֶנייֵק טְלעֶנְרעֶפ :ןעֶקְנאַדעֶג עְנעֶגייֵא
 :ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ראָפ ְּךיִלְרִהֶע טְלעֶדְנאַה ;םעֶטְכעֶלְׁש ראַפ
 םֹולָׁש טאָה ,טְנאָק רֶהיֵא טייוו איז ןְּךיִלְנעֶמ זַיִא סֶע ןעוֶו
 ,םקֹונ טיִנ ְָּךייַא טייַז ,עֶטְּביִלעֶג :ןעֶׁשְנעֶּמ עֶלַא טיִמ
 טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו ;ןְראָצ םּוצ ץאַלְּפ םֶּביִנ טְרֶעייַנ

 ןעֶטְלעֶנְרעֶפ לעו ְָךיִא .ןיימ זיִא הָמִקְנ איר .ןעֶּביִרְׁשעֶג
 דְנייַפ ןייַד ןעֶו רעֶּבָא ,ה"ל ב"ל םירבד :ראַה רעֶד טְנאָז
 ביִטְׁשְרּוד זיִא רֶע ןעוֶו ,ןעֶסֶע ּוצ םֶהיֵא ּביִנ ,גיִרְנְנּוה ַיִא
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 גיי ֿבָיירעמור
 ,טְסּוהְט סאָד אּוד ןעו ןיִראָָו ;ןעקְניִרְט .ּוצ םֶהיֲא .ּביִג
 ןַײז ףיֹוא ןעֶליֹוק עֶניִרֶעיַיְפ ןעֶטיִׁש אּוד םֶסעֶו
 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנייִּב טיִנ אייֵז - .ב"כ ,א'כ'ה"ב ילשמ :ּפאָק
 :םעֶטּוג טיִמ עֶטְכעֶלְׁש םאֶד םּוקְרעֶּביִא טְרֶעייֵנ ,ןעֶטְבעֶלְׁש

 גי לעטיפאק

 -ְךעֶּביִא איד ּוצ ןייַז גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ׁשֶפֶנ סעֶביִלְטיִא זאָל
 עֶנייֵק טיִנ זיִא םִע ןיִראָו ןעֶטְפאַׁשְרעֶה עֶשְלעֶטְׁשעֶג
 עֶנעֶנאַהְראַפ איִד דְנּוא ,טאָנ ןּופ ץּוח טְפאַׁשְרעֶה
 םִע רעוֶו םּורְד :טאָנ ןּופ ןעֶליֹופעֶּב ןעֶנעֶז ןעֶטְפאַׁשְרעֶה
 איד טְהעֶטְׁשְרעֶדיִו רעֶד ,טְפאַׁשְרעֶה איִד טְהעֶטְׁשְרעֶדיוו
 ןעֶלעוֶו ןעֶהעֶטְׁשְרעֶדיוו סאוָו איִד דְנּוא ;טאָג ןּופ גְנּונְדְרֶא
 איד/ ןִיִּראָז :טְכיִרעֶנ-ףאָרְטְׁש ַא ןעֶמּוקעֶּב ָּךיִז רעֶּביִא
 ,קרעֶװ ןעֶטּוג םּוצ טְכְראָפ ַא ראַפ טיִנ ןעֶנעֶז רעֶׁשְרעֶה

 ןעֶטְכְראָפ טיִנ ןעֶד אּוד טְסְליִו .ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ּוצ ְרֶעוינ
 דְנּוא ;טְכעֶר זיִא סאָָו סאָד ַאּוהְמ יֹוזַא ?טְּפאַשְרעֶה איִד
 ַא זיִא איֵז ןיִראָו :רֶהיֵא ןּופ ּביֹול ןעֶּבאָה טְסעוֶו אּוד
 טְסּוהְט אּוד ןעוֶו רעֶּבָא .ןעֶטּונ םּוצ ריִד טאָג ןּופ רעֶניִד
 סאָד טיִנ טְנאָרְט איִז ןיִראָז ;ְּךיִד טְכְראָפ יֹוזַא סעֶטְכעֶלְׁש
 סאָז !טאָנ ןּופ רעֶניִד ַא זיִא איז ןיִראָָו ;םֶנֵחְּב דְרעוֶוְׁש
 טֹּוִהְט סאו םעֶד ףיֹוא ןְראָצ ןיא ןייַז םקֹונ  ְךִיִז שּוהְט
 ,ןייז ּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּזא גיִהְטעֶנ םִע זיִא םּורְד :סעֶטְכעֶלְׁש
 םעֶד ןעֶנעֶֶו .ְּךיֹוא טְרֶעייֵג ;ןְראָצ םעֶד ןעֶנעֶוֶו רּונ טיִנ

 ךיֹוא רֶהיֵא טְלְהאָצ ןעֶנעֶוְטְכעֶד ןיִראָו :ןעֶסיִועֶג
 ןעֶנעֶז דְנּוא ,טאָנ ןּופ רעֶניִד ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראוָז ; רֶעייֵּטְׁש

 ןעֶכיִּלְטיִא ּוצ טְּביִג :טְגיִטְפעֶׁשעֶּב ןעֶזיִד ןיִא גיִדְנעֶטשעֶּב
 רֶעייֵטְׁש ןעֶמעוֶו ּוצ רֶעייֵטְׁש בָיּורְמ טְנעֶז רֶהיֵא םאוו
 וטְבְראָפ ןעֶמעֶו ּוצ טְכְראָפ ,לאָצ ןעֶמעֶװ ּוצ ְלאָצ

 :עֶרְהֶע ןעֶּמעֶו ּוצ עֶרֶהֶע
 ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא רעֶּסיֹוא ,גיִדְלּוׁש טיִנְראָג םעֶנייֵק טייֵז
 טאָה ןְרעֶדְנַא םעֶד טְּביִל סאו רעֶד ןיִראָו ;ןעֶּביִל ּוצ
 טְּנֲאָזעֶג זיִא םִע סאוָו סאָד ןיִראוָו :ץעֶזעֶג סאָד טְליִּפְרעֶד
 אּוד ןעֶדְראָמ טיִנ ְטְסְלאָז אּוד ,ןייַז הָנֵזְמ טיִנ טְסְלאָז אוד
 דְנּוא ןעֶטְסּולְג טיִנ טְסְלאָז אּוד ןעֶנעֶבְנִג טיִנ טְסְלאָז
 סֶע זיִא ;טאָּבעֶג רעֶדְנַא ןייֵא ןעֶנאַהְראַפ זיִא סֶע ּביֹוא



 די ניירעמור

 ןעֶלעֶזעֶג ןייד טְסְלאָז אּוד ,טְראָו םעֶזיִד ןיא .ןעֶטְלאַהְּטְנֶע
 ,טיו ח"י ארקיו- .;ד"י ;ג'י 'כ תומש - :טְסְּבִלעֶז ְּךיִד איז ןעֶּביִל

 זיִא םּורָד ;ןעֶלעֶזעֶג םּוצ םעֶטְכֶעַלְׁש ןייק טּוהְט-עַּבּיִל .אֵּיַר
 :ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ גְנּוליִפְרעֶד איִד עֶּביִל איד
 זיִא םִע זַא .טייֵצ עֶטְכעֶר איד ןעֶסיוִו ריִמ לייוו ;סאָד דְנּוא
 ;ףאָלְׁש םעֶד ןּופ .ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא טְלאָז .רֶהיֵא טייֵצ ןיֹוׁש
 ןעוֶו איו רעֶטְנעֶהאָנ הָעּוׁשִי עֶרעֶזְנּוא זיִא דִנּוצַא ןיִראוָו

 2 ַאייֵּבְראַפ רְלאַּב זיִא טְכאַנ איד .:טְּביֹולְנעֶג .ןעֶּבאָה רִיִמ
 ריִמ ןעֶזאָל םּורְד .טְנעֶהאָנ זיִא ָגֵאָּט רעֶד דְנּוא .ןעֶנְנאַגעֶּג

 ריִמ ןעֶזַאָל דְנּוא ּסיִנְרעֶטְּסְניִפ רעֶד ןּופ קְרעוֶו איד ןּוהְטִּפֶא
 ןֵעָלְדְנאַַו .ְריִמ ןעֶזאָל :טְכיֵל םעֶד ןּופ ןעֶפאַַו איִד ןּוהְטְנָא
 טיִנ ,ןעֶפיֹוז דְנּוא ןעֶסעֶרְפ ןיִא טיִנ ;גאָט אייָּב איו .דֹובָּכִּב

 קְנאַצעֶג .ןיִא טיִנ טייַהְנעֶסאַלעֶגְסיֹוא . רְנּוא .ןעֶפאָלְׁש .ןיִא
 יַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןָא טּוהְט טְרֶעייַנ :דיינ דְנּוא

 עֶנייֵז ּוצ ׁשייֵלְפ םעֶד ראַפ ןָא טיִנ טייֵרְּב .דְנּוֲא

 :ןעֶטְסּולְג
 דִי לעטיפאק
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 1 ןעֶּביֹולְג םיִא ָךאַוַוְׁש זיִא סאָו םעֶד ףיֹוא טְמעֶנ רעֶּבָא
 זַא טְּביֹולְג רעֶנייֵא +ןעֶקְנאַדעֶג ןּופ ןעֶטָּפְׁשִמ ּוצ טיִנ ְךאָד
 טֶסֶע ְּךאַוַוְש זיִא סאו רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶסֶע סעֶלַא געָמ רֶע
 םעֶד ןעֶמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ רֶע זאָל ,טסֶע סאוָו רעֶד :רעֶטיִיַרְק
 טיִנ .רֶע זאָל ,טיִנ טֶסֵע םאָו רעֶד .דְנּוא ;טיִנ טֶסֶע סאוָו
 -עֶנְּפיֹוא םֶהָיַא טאָה טאָג ןיִראוָו ;טֶסֶע םאֶו םעֶד ןעֶטְּכִיִר
 טְכעֶנִק םעֶד טְסעֶטְכִיִר אּוד סאוָו אּוד טְסיִּב רעזֶו ..:ןעֶמּונ

 ןייַז ּוצ טְלאַפ רֶע רעֶדָא טְהעֶטְׁש רָע ?ןעֶרעֶדְנָא ןְויֵא ןּופ
 ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִרעֶנְפיֹוא םעֶװ רֶע רְנּוא ;ְראַה ןעֶנעֶנייֵא

 :ןעֶטְּכיִרּוצְפיֹוא .םֶהיֵא גיִטְכעֶמ זיִא .ראַה .רעֶּד ןיִראוָו

 םעֶד רעֶּביִא גאָט ןעֶנייֵא םעֶד בּוׁשָח טְלאַה רעֶניִיַא ןיִראוָו

 ןעֶכיִלְטיִא בּוׁשָח טְלאַה רעֶרעֶדְנַא רעֶד רעֶּבֶא .,ןְרעֶדְנַא
 עֶנייֵז ןיִא ןייַז טְגייַצְרעֶּביִא םיוִועָג רעֶכיִלְטיִא זאל ;באָט

 } רֶע טיִה גאָט םעֶד טיִה סאָו רעֶד :ןעֶקְנאַדעֶג עֶנעֶנייֵא
 ןיִראָו ;ראַה םּוצ טֶסֶע טֶסֶע ּסאוָו רעֶד ;ראַה םּוצ ּםֶהיֵא
 טֶסֶע ראַה םּוצ םיִנ םֶמֶע םאֹוָו רעֶד דְנּוִא ;טאָנ טְקְנאַדּרֶע
 טְּבעֶל םֶנּוא ןּופ רעֶנייֵק ןיִראָו :טאָג טְקְנאַד דְנּוא ;טיִנ רָע

275 1 

 ןאפ

0 == 

 שז

2 
1 



 די רעמור 0
 :טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ראַפ טְּבְראַטְׁש רעֶנייֵק דְנּוא ,טְּבְלעֶז ָּךיִז ראַפ

 ןעוֶו דְנּוא ,ראַה םּוצ ריִמ ןעֶּבעֶל ,ןעֶּבעֶל ריִמ ּביֹוא ןיִראָז 8
 ּביֹוא םּורְד ;ראַה םּוצ ריִמ ןעֶּבְראַטְׁש ,ןעֶּבְראַטְׁש ריִמ
 :ראַה םּוצ ריִמ ןעֶנעֶז ,ןעֶּבְראַטְׁש רעֶדָא ןעֶּבעֶל ריִמ
 גיִרעֶּבעֶל זיִא דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ַחיִׁשָמ זיִא םעֶד ּוצ ןיִראָו

 עֶניִדעֶּבעֶל איִד ןּופ ראַה רעֶד ןייַז לאָז רֶע זַא ןעֶראוָועֶג
 אּוד טְסעֶטְכיִר םּוראו ,אּוד רעֶּבָא :עֶטיֹומ איִד ןּופ דְנּוַא 0

 טְסעֶטְכַאְרעֶפ םּוראָו ,אוד ְּךיֹוא רעֶדָא ?רעֶדּורְּב ןייד
 ראָפ ןעֶהעֶטְׁש עֶלַא ןעֶלעוֶו ריִמ ןיִראוָו ? רעֶדּורְּב ןייד אּוד

 טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו :טאָנ ןּופ לְהּוטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד 1

 ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ריִמ ּוצ ,ראַה רעֶד טְנאָז ,ּבעֶל ְּךיִא איוז רֶהאְו יֹוזַא ,
 גְנּוצ עֶכיִלְטיִא דְנּוא ,איִנְק םעֶביִלְטיִא ןעֶנייֵּב ְּךיִז טעוֶו
 ,ג"ב ה"מ היעשי :"טאָה וצ ןייַז הָדֵוְתִמ טעוֶו

 ְךיִז ןּופ ןֹוּבְׁשִה ןעֶּבעֶג סְנּוא ןּופ רעֶכיִלְטיִא טעוֶו ןעֶד יֹוזַא 2

 : םאָנ ּוצ טְסְּבְלעֶז
 ;ןעֶטְכיִר ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא רֶּהעֶמ טיִנ ריִמ ןעֶזאָל םּורָד 8

 רעֶדּורְּב ןייַז לאָז רעֶנייֵק זַא ,רעֶּביִל םאָד טעֶטְכיִר טְרֶעייֵנ
 ְךיִא :ןעֶנעֶל געוֶו םיִא גְנּולְכיֹורְטְׁש רעֶדָא םיֹוטְׁשְנָא ןייֵא 4

 עֶנייֵּק זַא ,ַעּוׁשֹי ראַה םעֶד ןיִא טְרעֶכיִזְרעֶפ ןיִּב דְנּוא םייוַו

 םעֶד ּוצ טרֶעייֵנ ;טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ןּופ ןייֵרְנּוא טיִנ זיִא ְךאַז
 םִע זיִא םעֶד ּוצ ןייֵרְנּוא זיִא ְּךאַז ַא זַא טְקְנעֶד םאוו

 רעֶּביִא טְּביִרְטעֶּב זיִא רעֶדּורְּב ןייֵד ןעוֶו ןיִראוָו :ןייֵרְנּוזא 5
 רעֶד ְּךאָנ רֶהעֶמ טיִנ אוד טְסְלעֶדְנאַו יֹוזַא ,ןעֶסֶע ןייד
 ,ןעֶסֶע ןייַד ְּךְרּוד ןעֶהעֶנ ןעֶריֹולְרעֶפ רעֶד טיִנ זאָל .עֶּביִל

 טיִנ ֹואָל םּורְד :ןעֶּבְראָמְׁשעֶנ זיִא ַחיִׁשָמ ןעֶבְלעוֶו ראַפ 6
 ְךייֵרְניִנעֶק סאָד ןיִראוָו :ןעֶרעוֶו טְרעֶטְסעֶלעֶנ םעֶטּוג רֶעייֵא 7

 -ְניֵטְכעֶרעֶג טְרֶעייֵנ ,ןעֶקְניִרְּט דְנּוא ןעֶסֶע טיִנ זיִא טאָג ןּופ
 ןיִראָו :שֶדֹּוקַה ַחּור םיִא דייֵרְפ דְנּוא ןעֶדיִרְּפ דְנּוא טייֵק 8

 ,גיִלעֶפעֶנְליֹואוְו טאָנ זיִא ַחיִׁשָמ םעֶד ןיִא טְניִד םאָו רעֶד
 :ןעֶשְנעֶמ ןּופ טְגיִליוִועֶּב זיִא דְנּוא

 ןעֶניִד םאָו ןעֶכאַז איִד ןעֶנְלאָפְכאָנ ריִמ ןעֶזאָל ןעֶד יֹוזַא 9
 םעֶד רעֶנייֵא ןעֶנעֶק ריִמ עֶכְלעוֶו טיִמ דְנּוא ,ןעֶדיִרְפ םּוצ

 ןעֶגעוֶו זייֵּפְׁש ןּופ טיִנ רעֶטְׁשְרעֶצ :ןְרעֶמעֶּבְרעֶפ ןעֶרעֶדְנַא 0
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 ומ די רעמור |
 סֶע רעֶּבֶא ,ןייֵר ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶלַא .טאָנ ןּופ קרעֶו סאָד
 :בנּוסיֹוטְׁשְנָא טיִמ טֶסֶע סאוָו שְנעֶמ םעֶד ראַפ טְכעֶלְׁש זיִא

 ןייוו ןייק טיִנ דְנּוא ,ןעֶסֶע ּוצ ׁשייֵלְפ ןייק טיִנ טּוג זיִא םִע

 ןייַד עֶכְלעוֶו ןַא ןּוהְט ּוצ ָּךאַז ןייֵק טיִנ דְנּוא ,ןעֶקְניִרְּט ּוצ
 ,טְסאָה אּוד םאָז ןעֶּביֹולְג םעֶד :ְךיִז טְלעֶכיֹורְּטְׁש רעֶדּורְּב
 סאו רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג ;טאָנ ראָפ טְסְּבְלעֶז ריִד ּוצ ּבאָה
 :טֶניִליוִועֶּב רֶע םאֶו םעֶד ןיִא טיִנ טְסְּבְלעֶז ָּךיִז טעֶטְכיִר
 טְסֶע רֶע ןעדֶו טְגיִדְלּושְרעֶפ זיִא טְלעֶפייוֵוְצ סאוָו רעֶד רעֶּבָא

 זיִא סאו סעֶלַא דְנּוא ;ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ טיִנ זיִא רֶע לייוַו -
 :דֶניִז זיִא ןעֶּביֹולְנ םעֶד ןּופ טיִנ

 ומ לעטיפאק
 איד ןעֶדייֵל ּוצ בָיּוחְמ ןעֶנעֶז קְראַטְׁש ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶד ריִמ

 טְסְּבְלעֶז ְּךיִז טיִנ דְנּוא עֶכאוַוְׁש איד ןּופ ןעֶטייֵהְכאַוַוְׁש
 ןיִא ןעֶלעֶועֶג ןייַז םִנּוא ןּופ רעֶכיִלְטיִא זאָל :ןעֶלעֶפעֶג
 ַחיִׁשָמ ּוליִפַא ןיִראָו :ןְרעֶסעֶּבְרעֶפ םּוצ ןעֶלעֶפעֶג ןעֶמּוג
 םִע איז יֹוזַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶלעֶפעֶג טְסְּבְלעֶז ָּךיִז טיִנ טאָה
 סאָו איִד ןּופ ןעֶנְנּורעֶטְסעֶל איִד ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש
 :ןעֶלאַפעֶג ריִמ ףיֹוא ןעֶנעֶז טְרעֶטְסעֶלעֶג .ָּךיִד ןעֶּבאָה
 ןעֶּביִרְׁשעֶג רעֶהיִרְפ זיִא סאוָו סאָד ןיִראָו ,'י ט'פ םילהת
 זַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג גְנּורְהעֶלעֶּב עֶרעֶזְנּוא ראַפ זיִא ןעֶראָועֶג
 ָךֶרּוד דְנּוא דְלּודעֶג רעֶד ָּךְרּוד גְנּונְפאָה ןעֶּבאָה ןעֶלַאָז ריִמ
 רעֶד ְּךייַא נעֶמ דְנּוא :ןעֶטְפיִרְׁש איִד ןּופ טְסייֵרְט םעֶד
 רֶהיֵא זַא ןעֶּבעֶנ טְסייֵרְט דְנּוא דְלּורעֶג ןּופ םאָנ

 ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא ןעֶקְנאַדעֶג אייֵלְרעֶנייַא ןעֶּבאָה טְלאָז
 ןייֵא טיִמ ןעֶמאַזּוצ טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ְּךאָנ
 ראַה ןְרעֶזְנּוא ןּופ רעֶטאָפ םעֶד ,טאָנ ןעֶּביֹול ליֹומ
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי
 ַחיִׁשָמ איו יֹוזַא ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ףיֹוא טְמעֶנ םּורְד
 ןיִראָו :טאָנ ןּופ דֹובַּכ םּוצ ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ָּךיֹוא םִנּוא טאָה
 רעֶד ןּופ רעֶניִד ַא ןעֶראָועֶנ זיִא ַחיִׁשָמ זַא ,גאָז ְָּךיִא

 לאָז רֶע יֵדָּכ ,טאָנ ןּופ טייֵהְרְהאָו רעֶד ןעֶנעוֶו גְנּורייַנְׁשעֶּב
 איֵד זַא דְנּוא :תֹובָא איִד ןּופ תֹוחָמְבַה איִד ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב
 םִע איו ְּךייֵלְנ .דאָנְנ עֶנייֵז ראַפ ןעֶּביֹול טאָג ןעֶלאָז םִיֹוג
 ןעֶּביֹול ְּךיִד ְּךיִא לעֶו ןעֶנעוֶוְטְסעֶד .ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש
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 וט רעמור
 ןַײד ּוצ ןעֶנְניִז לעֶװ ְּךיִא דְנּוא ,רעֶקְלעֶפ איז ןעֶׁשיוִוְצ
 טָעייֵרְפ ,רֶע טְנאָז רעֶדיִװ דְנּוא .'נ ח"י םילהת :ןעֶמאָנ
 .גימ ,ביל  םירבד -:קְלאָפ ןייַז טיִמ ; ,םיֹונ רֶהיֵא ;ךייֵא
 ,רעֶדיוִו דְנּוא

 עֶלַא םֶהיֵא טְזאָל דְנּוא .םִיֹונ עֶלַא ראַה םעֶד טְזייֵרְּפ ,
 ,,א זיק םילהה :"ןעֶּביֹול רעֶקְלעֶפ

 הָיְעַׁשי טְנאָז רעֶדיוִז דְנּוא

 ּתֵעָד דְנּוא ,יֵשִי ןּופ לעֶצְרּואוְו איִד ןייַז טעוֶו סֶע ;
 - ;םִיֹונ איד רעֶּביִא ןעֶׁשְרעֶה ּוצ ףיֹוא טְהעֶטְׁש רעֶכְלעוֶו
 יי איי היעשי :"ןעֶּפאָה םִיֹונ איִד ןעֶלעוֶו םֶהיֵא ףיֹוא

 טיִמ ןעֶליִפְרעֶד ְּךייַא גְנּונְּפאָה ןופ טאָנ רעֶד געֶמ דִנּוא

 עֶרָעייֵא יֵדְּכ ןעֶּביֹולְג םיִא ןעֶדְיִרְפ דְנּוא  דייֵרְפ  עֶלַא
 ןּופ טְּכאַמ רעֶד ָךְרּוד ןעֶרעוֶו טְרְהעֶמְרעֶפ לאָז גְנּונְפאָה
 :שֶדֹוקַה ַחּור םעֶד
 עֶנייֵמ ;ְךייֵא ןעֶנעוֶו טְנייֵצְרעֶּביִא ןייַלַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא

 טִייקְניִטיִג טיִמ לּופ ְָּךיֹוַא טְנעֶז  רֶהיִא זַא .רעֶדיִרְּב

 ְךיֹוא טְנעֶק דֶנּוא .םיִנְטְנעֶקְרעֶד אייֵלְרעֶלַא טיִמ טְליִפְרעֶד
 ְךייִא ּוצ ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא :ןייַז ריִהְזַמ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא
 יֹוזַא ,רעֶדיִרְּב ,טייֵהייֵהְפ רֶהעֶמ טיִמ לייֵהְט םּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶנ

 ריִמ זיִא םאָװ דאָנְנ רעֶד ְּךְרּוד ְךייֵא ְּךיִא ןְהאָמְרעֶד
 ַעּושִי ןּופ רעֶניִד ַא ןייַז לאָז ְּךיִא זַא :טאָנ ןּופ ןעֶּבעֶנעֶג !

 הָּבֹּוט הָרּוׂשְּב רעד ןּופ טְסְניִד םיִא ;םִיֹונ איִד ּוצ ַחיִׁשָמַה

 טְּגיִליִועֶּב לאָז םִיֹונ איד ןּופ ןֶּבְרֶק סאָד וֵדָּכ .;טאָנ ןּוֿפ
 ַחּור םיִא ןעֶראָועֶג טְניִלייַהעֶג זִיִא םִע םעֶדְניִא ,ןעֶרעוֶו

 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןיִא ןעֶמְהיִר ןייֵמ ָּךיִא ּבאָה םּורְד :ׁשֵדֹוקַה
 טיִּנ ְּךיִמ לעוֶז ָּךיִא ןיִראָו :טאָנ ןופ ןעֶכאַז איִד ןעֶנעוֶו
 סאָז ןעֶּכאַז איִד ןּופ ןעֶדעֶר ּוצ םעֶּפִע ןעֶהעֶטְׁשְרעֶטְנּוא
 דְנּוא טְראָו ןיִא טְקְריוִועֶג ריִמ ְךְרּוד טיִנ טאָה ַחיִׁשָמ

 טְּפאַרְק ָּךְרּוד :ןעֶכאַמ ּוצ םאַזְראָהעֶג םִיֹונ איִד יִדְּכ ;קְרעדֶו
 ּםעֶד ןּופ טְכאַמ רעֶד ְָּךְרּוד ;רעֶדְנּואוָו דְנּוא ןעֶכייֵצ ןּופ
 הָרּוׂשְּב איד טְליִפְרעֶד ּבאָה ְּךיִא זַא יֹוזַא ;ׁשֶדֹוקַה ַחּור
 :םֹוקיִריִליִא זיִּב םּורַא דְנּוא םִיַלָׁשּורְי ןּופ ,ַחיִׁשָמ ןּופ הָּבֹוט
 הָבֹוט הָרּזׂשְּב איִד ןעֶזעוֶועֶג טְניִטעֶנעֶג ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא דנוא

 זיִא ָחיִׁשָמ ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד ּואוו טְראָד טיִנ ,ןעֶגיִדעֶרְּפ ּוצ
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 םעֶד ףיֹוא ןְעיֹוּב טיִנ לאָז ְָּךיִא יֵדְּכ -,ןעֶזעוֶועֶנ טְנאַקעֶּב
 21 םֶע אי יֹוזַא טְרֶעייֵנ :ְןאַמ ןעֶרעֶדְנַא ןייַא ןּופ דְנּוהְנ
 ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש

 טְלְהעֶצְרעֶד םֶהיֵא ןעֶנעוֶו טיִנ יִא םִע עֶבְלעוֶו ּוצ,
 ןעֶּבאָה סאָו איִד .דְנּוא ;ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו איִד ,ןעֶראָועֶג
 ,ויט- ב"נ' היי :ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ םִע ןעֶלעוֶו טְרעֶהעֶג טיִנ

 2 ְךייַא .ּוצ ןעֶראוָועֶג טְרעֶדְניִהעֶג רֶחעֶז ְךיֹוא ְּךיִא ןיִּב םּורְד
 } ץאַלַּפ רֶהעֶמ טיִנ ּבאָה ְּךיִא ןעֶו דְנּוצַא רעֶּבָא :ןעֶמּוק ּוצ
 -ְרעֶפ ןעֶרְהאָי עֶליִפ' ןיֹוׁש ּבאָה דְנּוא ,רעֶדְנעֶל 'עֶזיִד ןיֵא
 21 ןייק ןעֶהעֶג לעוֶו :ְּךיִא ןעוֶו :ןעֶמּוק ּוצ ְּךייֵא ּוצ ' טְגְנאַל

 ְךיִא ןעֶו ןעֶהעֶז ּוצ ָּךייִא ףאָה ְָּךיִא ןיִראָו ;ןעֶיְנאַּפְׁש
 ּוצ טְקִיִׁשעֶג ןיִהַא ָּךייַא  ןּופ דְנּוא ,ןעֶראָפְכְרּוד לעֹוֶו

 לעֶחיִּבַא: ָךיַא טיִמ רעֶהיִרְפ ָּךיִמ לעוֶז ָּךיִא ןעוֶו .ןעֶרעֹוֶו
 22 "עָּב ּוצ .םִיַלָׁשּורְי ןייק  ְָּךיִא העָנ דָנּוצַא רעֶּבָא"':ןעֶניִׁשעֶז
 26 אָיְנֹודְקַמ ןּופ איֵד טאָה סֶע ןיִראָָז  :עֶניִלייֵה איד ןעֶניִד
 ַא ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייֵז זַא .ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו אָיַּכַא דְנּוא

 :םִיַלָׁשּורְי ןיִא ןעֶנעֶז םאֶז עֶניִליִיַה עֶמְרֶא איִד ראֿפ 'הָּבָדְנ
 27 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ;ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו אייֵז טאָה םִע ןיִראָוו
 ַא  ןעֶּבאָה םִיֹוג איִד .ןעֶו ןיִראָו ;רעֶנְדְלּוׁש עֶרֶעייֵז ָךיֹוא
 ןעֶנעֶז יֹוזַא ;ןעֶכאַז עֶכיִלְטְסייֵג 'עֶרֶעייֵז ןיִא ןעֶמּונעֶּג לייֵהְט
 -עַּב ּוצ אייֵז ןעֶכאַז  עֶכיִלְטְלעוֶו ןיִא בִיּוחְמ ָּךיֹוא אייֵז
 28 אייֵז לעד דְנּוא ,ןעֶגיִדְנֶע סאָד לעֶז ָּךיִא ןעוֶו םּורָד :ןעֶניִד

 ןעֶזייֵרְכְרּוד ּךייַא אייֵּב ְּךיִא/לעדֶו ,ןְלעֶניִזְרעֶּפ טְכּורְּפ עֶזיִד
 20 ךייַא ּוצ לעדֶז ְּךיִא ןעזֶז'זַא סייז ְךיִא דְנּוא :ןעֶיְנאַּפְש ןייק
 :ַחיִׁשָמ ןּופ הָּכָרְּב עֶלּופ איִד טיִמ ןעֶמּוק ָּךיִא לעוֶו ;ןעֶמּוק
 30 ַעּוׁשִי ראַה ןְרעֶזְנּוא איִיַּב ;רעֶדיִרְּב ;ָּךייֵא טעֶּב ָּךיִא  דְנּוא

 טְלאָז רֶהיֵא ;טְסייֵג םעֶד ןּופ עֶּביִל רעֶד אייַּב דְנּוא ַחיִׁשְמַה
 :ריִמ ראַפ טאָנ:ּוצ טעֶּבעֶנ'עֶרֶעייֵא  ןיִא ןעֶנְניִר ריִמ טיִמ
 31 עֶמאַזְראָהעֶגְנּוא איִד ןּופ ןעֶרעוֶו טֶעייֵרְפעֶּב לאָז ָּךיִא יִדְּכ
 לאָז םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְסְניִד ןייֵמ ' דְנּוא  ;הָדּוהְי ' דְנאַל םיִא
 ּוצ לאָז ְךיִא יִדְּכ :ןעֶרעוֶו  טְניִליוועֶּב עֶניִלייֵה אֹיִד ןּופ

 טאָג ןּופ .ןעֶליוִו םעֶד 'ָךְרּוד ןעֶדייֵרְפ טיִמ- ןעֶמּוק ְּךייֵא
 33 ןּופ טאָב רעֶד דְנּוא :ןעֶקיווְקְרעֶד ְּךייֵא טיִמ ְּךיִמ לאָז דְנּוא
 :ךֶמֶא .עֶלַא ְךייִא טיִמ אייֵז ןעֶדיִרְפ
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 סאָו .עֶּבעֶפ רעֶטְסעוֶוְׁש עֶרעֶזְנּוא ְּךייַא ּוצ לְהעֶפעֶּב ָּךיִא
 רֶהָיַא זַא :יִרְקְנעֶק ןיִא הָלֵהְק רעֶד ןּופ ןיִרעֶניִד ַא זיִא
 :ידְריִח זיִא םִע איז ןיִראָה םיִא ןעֶמעֶנְפיֹוא .איִז טְלאָז
 םאָו .ןיִא ןעֶפְלעֶה רֶהיֵא טְלאָז דְנּוא ,עֶניִלייֵה איד ראַפ
 איִז ןיִראָו ;ןעֶּפְראַדעֶּב םֶרֶעייֵא טעֶו איז ְּדאַז ַא ראַפ
 ּוצ ָךיֹוא דְנּוא ,עֶליִפ ּוצ עֶציִמְׁש ַא ןעֶזעוֶועֶג ְךיֹוא זיִא
 :ןייֵלַא ריִמ

 ןיִא רעֶטייֵּבְרַאְיִמ עֶנייֵמ אָליִוְקַא דְנּוא אֵקְמיִרְּפ טְסיִרְנ
 זְלאַה ןעֶנעֶנייֵא רֶעייֵז ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי
 ְךיִא טיִנ עֶכְלעוֶו ּוצ ןעֶּבעֶל ןייֵמ ראַפ טְנעֶלעֶגְרשֶדיִנַא
 :םִיֹונ איִד ןּופ תֹולֲהְק עֶלַא ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ ,קְנאַד ןייֵלַא
 ְסיִרְנ  .זיֹוה רֶעייֵז ןיִא זיִא סאו הָלִהְק איִד ְּךיֹוא טְסיִרְנ
 עֶטְׁשְרֶע איִד זיִא עֶכְלעוֶו ,ןעֶשְּביִלעֶג ןייֵמ םיֹוטעֶניִּפֶע
 טאָה עֶּכְלעוֶו ,םָיְרִמ טְסיִרְנ :ַחיִׁשָמ ןיִא אָיְסַא ןּופ טְכּורְפ
 דְנּוא םֹוקיִנֹורְדְנַא טְסיִרְג :ְךייֵא ןעֶנעוֶו טייֵּבְרַאעֶג ליִפ
 םיִנְגְנעֶּפעֶּג םיִא םיִרֵבֲחי עֶנייֵמ דִנּוא םיִבֹורְק עֶנייֵמ םָאיִנּוי
 סאוָו דְנּוא ,לעֶטְסאָּפַא איִד ןעֶׁשיוִוְצ טְמְהיִרעֶּב ןעֶנעֶז סאוָו
 טְּסיִרְנ  :ָךיִא איו רעֶהיִרְפ ַחיִׁשְמ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 םֹונאַּבְרּוא טְסיִרְג :ןיראַה םיִא ןעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ םֹוטָאיִלְּפְמַא
 -עָג ןיִיַמ םיִּכאַטְס דְנּוא .ַחיִׁשָמ ןיִא רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ ןְרעֶזְנּוא
 ַחיֵׁשָּמ ןיִא ןעֶטְפיִרְּפעֶג םעֶד םעֶלעֶּפַא טְסיִרְג :ןעֶטְּביל
 ןֹויַדֹורעֶה טְסיִרְנ :םֹולּוּבֹוטְסיִרַא ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה סאָד טְסיִרְג
 סאָו ,םֹוסיִקְראַנ ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה סאָד טְסיִרְנ .בֹורְק ןייֵמ

 סאָו ,אָסֹופיִרְמ דְנּוא אָניֵפיִרְּט טְסיִרְג :ןראַה םיִא ןעֶנעֶז
 םיִמְרעֶּפ עֶטְּביִלעֶג איִד טְסיִרְג .ןראַה םיִא ןעֶטייֵּבְרַא
 םעֶד םֹופּור טְסיִרְג :ןיראַה םיִא טייּבְרַאעֶג ליִפ טאָה סאוָו
 דְנּוא רעֶמּומ עֶנייֵז דְנּוא ,ן'ראַה םיִא ןעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא
 סאָּבאָרְטאַּט ,םעֶמְרעֶה ,ןֹונעֶלְפ ,םֹוטיִרְקְניִסַא טְסיִרְג :עֶנייֵמ
 טְסיִרְנ :אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז סאָו רעֶדיִרְּב איִד דְנּוא ;סאַמְרעֶה
 ,רעֶטְּסעוֶוְׁש עֶנייֵז דְנּוא םֹואעְרעֶנ ,אָיְלּוי דְנּוא םֹונאָלאֶליִפ
 :אייֵז טיִמ ןעֶנעֶז סאָו עֶניִלייֵה עֶלַא דְנּוא ;סאַפְמיִלֶא דְנּוא

 עֶלֶא .ׁשיק ןעֶניִלייֵה ַא טיִמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְסיִרְג
 | ;ּךייִא ןעֶסיִרְג ָחיִׁשְמ ןּופ תֹולְהְק
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 סאו איד ףיֹוא גְנּוטְכַא טְּביִג ,רעֶדיִרְּב ;ְּךייֵא טעֶּב ָּךיִא דְנּוא
 עֶרְהעֶל רעֶד ןעֶנעֶק ןעֶגְנּולְכיֹורְטְׁש דְנּוא תַקֹולֲחַמ ןעֶכאַמ
 ןיִראָו :אייֵז דייֵמְרעֶפ דְנּוא .טְנְרעֶלעֶג טאָה רֶהיֵא סאוָו
 רֶעייֵז טְרֶעייֵנ .ַיִׁשָמ ראַה רעֶזְנּוא טיִנ ןעֶניִד עֶּכְלעֶזַא
 ףעֶטְרעֶו עֶנייַפ דְנּוא עֶטּוג טיִמ דְנּוא .ְךיֹוּב ןעֶנעֶגייֵא
 :עֶניִדְלּוׁשְנּוא איִד ןּופ רעֶצְרעֶה איִד אייֵז ןעֶרְהיִפְרעֶּפ
 םּורְד .ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹוא עֶלַא ּוצ זיִא םאַזְראָהעֶג רֶעייֵא ןיִראוָו
 רֶהיֵא זַא ליִװ ָּךיִא רעֶּבָא ;ְּךייֵא ןעֶנעוֶו ָּךיִמ ךיא ָעייֵרְפ
 :ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ גידְלּושְנּוא דְנּוא ןעֶטּוג םּוצ ןייַז גּולְק טְלאָז
 רעֶטְנּוא ןֶמִׂש םעֶד דְלאַּב טעוֶו ןעֶריִרְפ ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא
 .ןעֶטעֶרְטּוצ םיִפ עֶרֶעייֵא
 :ךייֵא םיִמ אייז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ דאָנְנ איִד
 ןֹוסָי דְנּוא םֹויִקּול דְנּוא ,רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ .ןייֵמ ,םֹויָתֹומִיִט
 -ךעֶט ְּךיִא :ָךייֵא ןעֶסיִרְנ ,םיִבֹורְק עֶנייֵמ רעֶטאַּפיִסאָס דְנּוא
 םיִא ָּךייֵא םיִרָנ ,ןעֶּביִרְׁשעֶג ףיִרְּב ןעֶויִד ּבאָה סאו .םֹויִמ
 3 עֶצְנאַנ איִד ןּופ טְריוִו רעֶד דְנֹוא ;טְריוִו ןייֵמ םֹויאַנ :ץ'ראַה
 רעֶד ןּופ רעֶטְלאַוַוְרעֶפ רעֶד סֹוטְסאַרע .ָּךייֵא טְסיֵרְנ הָלֵהְק
 איד) :רעֶדּורְּב רעֶד םֹוטְראַוְק דְנּוא ;ְךייֵא טְסיִרְג טאָטְש
 ְךייַא טיִמ אייֵז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ דאָנְנ

 :ןֵמָא .עַלַא
 עֶנייֵמ ְּךאָנ ןעֶכאַמ קְראַטְׁש ְּךייֵא ןאָק רעֶבְלעוֶו םֶהיֵא ּוצ ןּונ
 ָךאָנ ,ַחיִשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ ןעֶניִדעֶרְּפ סאָד דְנּוא הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 ןעֶגְראָּבְרעֶפ זיִא סאָו דֹוס םעֶד ןּופ ןעֶקעֶלְּפְטְנַא םעֶד

 /ְךיִלְטְנעֶפֶע דְנּוצֲא זיִא רעֶּבָא :ןעֶטייֵצ עֶניִּבִע ןּופ ןעֶזעוֶועֶג
 איִד ןּופ ןעֶטְפיִרְׁש איִד ָּךְרּוד זיִא דְנּוא ,טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב

 םּוצ ןעֶראוָועֶג ןּוהְמעֶנ ןעֶמסיוִו ּוצ רעֶקְלעֶפ עֶלַא ּוצ םיִאיִבְנ

 ןעֶניִּבֶע םעֶד ןּופ טאָּבעֶנ םעֶד ְּךאָנ ,ןעֶּביֹולְנ ןּופ םאַזְראָהעֶג

 ַחיִשָמַה ַעּושִי ְךְרּוד טאָנ ןעֶזייוו ןעֶניִצְנייֵא םעֶד :טאָנ

 -ֶניֵּבֲע וצ טייקְניִּבֶע ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה איד ןייַז לאָז םעֶד ּוצ

 :ןֵמָא .שייַק
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 םעֶד ןופ ףירְּב רעֶטְׁשְרעֶק רעֶד
 ,רעטְניִראק איד ּוצ םֹולֹוּפ לעטְסאַפַא

 ָךְרּוד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ לעֶטְסאָּפַא רעֶנעֶפּורעֶג ַא סולוּפ
 ּזַצ -!רעֶדּורְּב רעֶד ּסיִנעֶטְסאָס דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶליוִו םעֶד
 עֶטְניִלייַהעֶג .טְניִראָק ןיִא זיִא םאִו טאָנ ןּופ הָלִהְק רעֶד
 ןיִא סאָו עֶלַא טיִמ ,עֶניִלייֵה עֶנעֶפּורעֶּב ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןיִא
 ראַּה רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןָא ןעֶפּור טְרָא ןעֶכיִלְטיִא

 ְךייא טיִמ איוִז דאָנְנ :רעֶזְנּוא דְנּוא רֶעייֵז ,ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ;
 ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא רעֶטאַפ ְרעֶזְנּוא טאָנ ןּופ ןעֶדיִרְפ דְנּוא

 :ַחיִׁשָמַה ַעּושִי
 איד ראַפ ;ְךייֵא ןעֶנעוֶו טייֵצ עֶלַא טאָנ ןייֵמ קְנאַד ָּךיִא

 ַחיִׁשָמַה ַעּושֵי ןיִא ןעֶּבעֶנעֶג ְּךייֵא זיִא סאָו טאָנ ןּופ דאָנְנ
 איז יֹוזַא :םיִנְטְנעֶקְרעֶד עֶדעֶי ןיֵא דְנּוא טְראָו םעֶדעֶי ןיִא םֶהיֵא ןיִא טְכאַּמעֶג ְּךייֵר םעֶלַא ןיִא טְנעֶז רֶהיֵא זַא
 -עֶנ טְסעֶפ ְּךייֵא ןיִא זיִא ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ םיִנְגייֵצ םאָד
 הָנָּתַמ עֶגיִדעֶגְג עֶנייֵק ְךייֵא טְלְהעֶפ םִע זַא יֹוזַא :ןעֶראָו

 -עַּב ְךיֹוא ְךייַא טעֶוֶו רעֶכְלעוֶו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶז

 ןייז גידְלּושְנּוא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,דֶנָע םּוצ זיִּב ןעֶניִטְסעֶפ
 -עֶנ ויִא טאָנ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ גאָט םיִא

 וצ ןעֶראועֶג ןעֶפּורעֶג טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ָּךְרּוד ,אייֵרְט
 רעֶזְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןְהוז םעֶנייֵז ןּופ טְפאַשְנייִמעֶג רעֶד

 | ראה

 רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד אייָּב ,רעֶדיִרְּב ;ְּךייֵא ְּךיִא טעֶּב ןּונ
 אייֵלְרעֶנייֵא עֶלַא טְלאָז רֶהיֵא זַא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה
 -ייֵטְּפָא עֶנייֵק ןייַז טיִנ לאָז םִע זַא דְנּוא ,ןעֶּבאָה ןעֶדעֶר
 ןעֶגיִזאָד םיִא רעֶּביִל טְלאָז רֶהיֵא ;ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶגְנּול
 ןיִראָו : ןייַז ןעֶמאַקְלאָפ גְנּונייֵמ עֶניִזאָד איד ןיִא דְנּוא ןיִז

 רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ,ןעֶראָועֶג ראָוָועֶג ְָּךייֵא ןעֶנעוֶז ןיִּב ָּךיִא
 ןעֶׁשיוִוְצ זיִא סֶע זַא הָאֹולְּכ ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה םעֶד ְּךְרּוד
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 2 א רעטניראק א
 ןּוֿפ רעֶכיִלְטיִא זַא ;ךיִא נאָז סאָד רעֶּבָא :אייֵרעֶגיִרְ ְךייַא
 םאָלאַּמַא ּוצ ְךיִא דְנּוא םֹולֹוּפ ּוצ רֶהעֵק ְּךיִא ,טְנאָז ְָּךייֵא
 -ּוצ ַחיִׁשָמ זיִא :ַחיִׁשָמ ּוצ ְּךיִא דְנּוא .אָפיֵּכ ּוצ ְּךיִא דְנּוא
 -עֶב טְניִצייֵרְקעֶנ ְּךייֵא ראַפ םּולֹוּפ זיִא !ןעֶזעֶעֶ טְלייֵט
 ןעֶמאָנ םיִא ןעֶראועֶג טְלֵבֹומעֶג רֶהיֵא טְנעֶז רעֶדָא ;ןעֶראוָו
 ְךייַא ןּופ םעֶנייֵק ּבאָה ָּךיִא זַא טאָנ קְנאַד ְּךיִא ?םֹולֹוּפ ןופ
 לאָז רעֶנייֵק יִדְּכ :םֹויאַנ דְנּוא םֹוּפְסיִרְק ץוח .טְלֵבֹוטעֶנ
 דְנּוא :םֶלֵבֹוטעֶנ ןעֶמאָנ ןיִיֵמ ןיֵא ּבאָה ְּךיִא זַא ןעֶנאָז טיִנ
 ;םֹונאַּפעֶטְס ןּופ דְניִזעֶנְזיֹוה סאָד טְלֵבֹומעֶג ְּךיֹוא ּבאָה ָּךיִא
 ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ְּךאָנ ּבאָה ְּךיִא ּביֹוא טיֵנ ָךיִא םייוַו רעֶמייוֵו
 ן'לֵבֹוט ּוצ טְקיִׁשעֶג טיִנ ָּךיִמ טאָה ַחיִׁשָמ ןיִראָו :טָלַבֹוטעֶנ
 עֶנּולְק טיִמ טיִנ ;הָּבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ןעֶנוִדעֶרְּפ ּוצ טְרֶעייִנ
 ןְהֶא א טיִנ לאָז ַחיִׁשָמ ןּופ ץְויַרְק סאָד יֵדְּכ ,רֶעֶטְרעוֶו
 :טְפאַרְק
 איד ּוצ טייֵקְׁשיִראַנ ֹויִא ץייֵרְק םעֶד ןּופ טְראָָו סאָד ןיִראָוָו
 -עֶנ ןעֶרעוֶו סאו םָנֹוא ּוצ רעֶּבָא ןעֶריֹולְראַפ ןעֶרעוֶו ָסאָו
 טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו :טאָנ ןוֿפ טְבאַמ איד סֶע :זיִא טעֶטעֶה

 ןעֶּביִרְׁשעֶג
 עֶנּולְק איִד ןּופ טייֵהְנּולְק איִד ןעֶרעֶטְׁשְראַפ לעוֶו ָּךיִא;
 ְךיִא לעוֶו עֶניִדְנעֶטְׁשְרעֶפ איד ןּופ דְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶד דנּוא
 ,דיי ט"ב היעשי :*ןעֶפְראוַוְרעֶפ

 רעֶד זיִא ּואוְו ?רֵפֹוס רעֶד ֹזיַא ֿזאוְו ?םֶכָח רעֶד זיִא ּואוְו
 -עֶנ ׁשיִראַנ טאָנ טיִנ טאָה ?טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ רעֶטיִיַרְּטִׁש
 ןיִא לייוו ןיִראָו ?טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ טייֵהְנּולְק איִד טְכאַמ
 עֶרְהיֵא ְָךְרּוד טְלעוֶו איִד טאָה טאָנ ןּופ טייֵהְגּוּלִק רעֶד
 ָךְרּוד ןעֶלעֶפעֶנ טאָנ םִע זיִא .טְנעֶקעֶג טאָנ טיִנ טִייַהְנּולְק
 איד ןעֶטעֶר לאָז רֶע ןעֶניִדעֶרְּפ םעֶד ןּופ טייֵקְׁשיִראַנ רעֶד
 ,ןעֶכייֵצ ַא ןעֶגְנאַלְרעֶפ ןעֶדּוי איִד ןיִראָו :ןעֶּביּולְג םאִוְו
 3 ןעֶניִדעֶרְּפ ריִמ רעֶּבָא :םייֵהְנּולְק ןעֶבּוז ןעֶקעֶרְנ איִד דְנּוא
 בְנּולְכיֹורְטְׁש ַא ןעֶדוי איִד ּוצ ,ןעֶטְניִצייַרְקעֶנ םעֶד ַחיִׁשָמ
 סאוְו איִד ּוצ רעֶּבָא :םייֵקְׁשיִראַנ ןעֶקעֶרְג איִד ּוצ דִנּוא

 ַחיִׁשָמ ריִמ ןעֶניִדעֶרְּפ ,ןעֶקעֶרְג דְנּוא ןעֶדּוי ,ןעֶפּורעֶּב ןעֶנעֶז
 ןיִראָז :טאָנ ןּופ טייֵהְנּולְק איד דְנּוא טאָנ ןופ טְכאַמ איד
 ןעֶשְנעֶמ איִד איו רעֶנּולְק זיִא טאָג ןּוֿפ טייֵקְׁשיִראָנ איִד
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 ב א רעטנירַאק א
 איֵד איז רעֶקְראַטְׁש זיִא טאָנ ןּופ טייֵהְּבאְַש איִד דְנּוא
 :ןעֶשְנעֶמ
 עֶנּולְק עֶליִפ טיִנ זַא ,רעֶדיִרְּב ,גְנּופור עֶרֶעייֵא טְהעֶז ןיִראָו
 עֶלעֶדֶע עֶליִּפ טיִנ ,עֶגיִטְכעֶמ עֶליִּפ טיִנ ,ׁשייֵלְּפ םעֶד ְּךאָנ
 איד טְלְהעֶוְרעֶדְסיֹוא טאָה טאָנ טְרֶעייֵנ :ןעֶפּורעֶנ ןעֶנעֶז
 ןעֶמְהעֶׁשְראַפ לאָז רֶע יִדְּכ טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶכאַז עֶׁשיִראַנ
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶכאַז עֶכאַַוְׁש איִד דְנּוא ,עֶנּולְק איֵד

 ןעֶמְהעֶׁשְרעֶפ לאָז רֶע יֵדְּכ ,טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָנ טאָה
 רעֶד ןּופ ןעֶכאַז עֶלעֶדֶע טיִנ איִד דְנּוא :עַקְראַטְׁש איִד
 -סיֹוא טאָנ טאָה טעֶטְכַאְרעֶפ ןעֶנעֶז םאוָו איִד דְנּוא ,טְלעוֶו
 לאָז רֶע יִדָּכ ,טיִנ ןעֶנעֶז סאָו איִד ְּךיֹוא .טְלְהעוֶוְרעֶד

 ְךיִז לאָז ׁשייֵלְפ ןייק זַא :ןעֶנעֶז םאָו איד ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ
 ןיִא רֶהיֵא טְנעֶז םֶהיִא ןּופ רעֶּבָא :ןעֶמְהיִרעֶּב טאָנ ראָפ
 הָמְכָח טאָנ ןּופ ןעֶראָועֶג םְנּוא ּוצ זיִא רעֶד ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי
 :גְנּוזעֶלְסיֹוא דְנּוא טייֵקְניִלייֵה דְנּוא  ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא
 רעֶד ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש סֶע איו יֹוזַא ןייַז לאָז סֶע יֵדְּכ

 :ןיראַה םעֶד ןיִא ןעֶמְהיִר ְּךיִז רֶע זאָל ָּךיִז טְמְהיִר סאוָו
 ,ג"כ 'ט הימרי

 ב לעטיפאק

 ןיִּב ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶסּוקעֶג ְךייֵא ּוצ ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו ;ְּךיִא דְנּוא
 טייֵהְנּולְק רעֶדָא רעֶטְרעוֶו עֶנייֵפ טיִמ ןעֶמּוקעֶג טיִנ ָךיִא
 ןיִראָז :טאָנ ןּופ דֹוס םעֶד ןעֶזיִועֶּב ָךייֵא ּוצ ּבאָה דְנּוא
 ךייַא ןעֶׁשיִוְצ לאָז ְּךיִא זַא ןעֶמּונעֶגְראָפ ריִמ ּבאָה ְּךיִא
 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רעֶסיֹוא ,ןעֶסיוִו טיִנ ןעֶכאַז עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק

 ןעוֶועֶג ְּךייַא אייֵּב ןיִּב ְךיִא דְנּוא :טְגיִצייֵרְקעֶנ םֶהיֵא דְנּוא 3
 :םיִנְרעֶטיִצ סיֹורְג ןיִא דְנּוא טְכְרּופ ןיִא דְנּוא טייֵהְכאַוְׁש ןיִא
 טיִמ טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶניִדעֶרְּפ ןייֵמ דְנּוא ןעֶדעֶר ןייֵמ דְנּוא
 טייֵהְגּולְק רעֶכיִלְׁשְנעֶמ ןּופ רעֶטְרעוֶו עֶניִדְנעֶדעֶרְרעֶּביִא
 :טְכאַמ רעֶּד ןּופ דְנּוא טְסייֵג םעֶד ןּופ זייוַועֶּב טיִמ טְרֶעייֵנ

 ןּופ טייֵהְנּולְק רעֶד ןיִא ןייַז טיִנ לאָז ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא יֵדְּכ !
 :םאָנ ןּופ טְכאַמ רעֶד ןיִא טְרֶעייֵנ ,ןעֶשְנעֶמ
 ועֶנעֶמאַקְלאַפ איִד ןעֶשיוִוְצ טייֵהְנּולְק ןעֶדעֶר ריִמ רעֶּבָא
 ןּופ טיִנ דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ טייֵהְנּולְק איִד טיִנ ְּךאָד
 ;זמָׁשיִנ ּוצ ןעֶרעוֶו סאָו טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד



 1 ב רעטניראק א
 הוֿפ א ןיִא טאָג ןּופ טייֵהְנּולְק איד ןעֶדעֶר רֹימ טְרֶעייֵ
 טְלעֶטְׁשעֶּב טאָה טאָג סאו טייֵהְנּולק עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ איִד
 ןּופ רעֶנייֵק סאָו :טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶרעֶזְנּוא ּוצ ןָא גיִּבֶע ןּופ
 ;טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ איִד
 טיִנ אייֵז ןעֶטְלאוָו ,טְנעֶקעֶג םִע ןעֶטְלאוָו אייֵז ןעוֶו ןיִראוָו
 םִע איו רעֶּבָא :טייקְכיִלְרעֶה ןּופ ראַה םעֶד טְגיִציִיַרְקעֶג

 ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש
 טאָה רֶעיֹוא סאָד דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טיִנ טאָה  גיֹוא .סאָד;
 םיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא טיִנ זיִא םִע דְנּוא ;טְרעֶהעֶג טיִנ
 ראַפ םייֵרְּבעֶגְנָא טאָה טאָג םאז ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶצְראַה
 ,,ג ד"ס היעשי :"ְןעֶּביִל םֶהיִא עֶכְלעוֶו איִד

 ;טֶסייֵג םעֶד ְּךְרּוד םִנּוא ּוצ טְקעֶלְּפְטְנַא םִע טאָה טאָג ןיראוָו
 ןעֶכאַז עֶפיִט איִד ְּךיֹוא ;םעֶלַא טְשְראָפ טְסייֵג רעֶד ןיִראוָו
 ןעֶכאַז איִד טְסייוו ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ רעוֶז ןיִרַאָז :טאָנ ןּופ
 סאו ׁשְנעֶמ םעֶד ןּופ טְסייֵג רעֶד ץּוח ,שְנעֶמ םעֶד ןּופ
 ןּופ ןעֶכאַז איד רעֶנייֵק ךיֹוא טְסייוֵז יֹוזַא ;םֶהיֵא ןיִא זיִא
 טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבָא :טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶד טְרֶעייֵנ טאָג

 םעֶד טְרֶעייֵנ ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְסייֵג םעֶד ןעֶטְלאַהְרעֶד
 זיִא סאו ןעֶסיוו ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,טאָג ןּופ זיִא םאָו טְסיִיַג
 ןעֶכאַז עֶזיִד רנוא :טאָנ ןופ טְקְנעֶׁשעֶב ךיִלְניִרעֶנְג םֶנּוא
 -ךעֶו טיִמ ןעֶרְהעֶל עֶכיִלְׁשְנעֶמ ןיִא טיִנ ְּךיֹוא ריִמ ןעֶדעֶר
 טְסייֵג םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶל ןיִא טְרֶעייֵנ טייֵהְנּולְק ןּופ רעֶט

 :עֶכיִלְטְסייֵג טיִמ ןעֶכאַז עֶכיֵלְטְסייֵג ןעֶכייֵלְגְרעֶפ ריִמ דְנּוא
 ןעֶכאַז איד ןָא טיִנ טְמעֶנ שְנעֶמ רעֶכיִלְריִטאַנ רעֶד רעֶּבָא
 -אֵנ םֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ;טאָנ ןּופ טְסייֵג םעֶד ןּופ
 ןעֶנעֶז אייז לייוו ןעֶסיוִו טיִנ אייז ןאק רֶע דְנּוא ,םייקשיר

 -ֶביִר ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטְסייֵג רעֶד רעֶּבָא :טעֶטְכיִרעֶג ְּךיִלְטְייִ
 -עֶב טיִנ םעֶנייֵק ןּופ זיִא ןיילַא רֶע רעֶּבָא ,ןעֶבאַז עֶלַא טעֶט
 ,ראַה םעֶד ןּופ ןיִז םעֶד טְנעֶקעֶנ טאָה רעֶֶז ןיִראָו :טעֶטְכיִר
 ןיִז איד ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבָא ?ןעֶרְהעֶלעֶּב םֶהיֵא לאָז רֶע זַא
 !ַחיִׁשָמ ןּופ

 1 לעטיפאק :
 איו ןעֶדעֶר ְּךייֵא ּוצ טְנאַקעֶג טיִנ ּבאָה ,רעֶדיִרְּב ;ְךיִא דְנּוא
 עֶנייֵלְק איוו ,עָכיִלְׁשייֵלְפ ּוצ איז טְרֶעיינ ,םייֵל עֶכיִלְטְסייג וצ
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 ג רעטניראק א 42

 וצ ָּךֶליִמ ןעֶּבעֶנעֶג ְךייִא: ּבאָה ָךיִא :ַחיִׁשְמ- ןיִא רעֶדְניִק 2
 םִע טאָה רֶהיֵא ןיִראָו ;זיִיַּפְׁש עֶקְראַטְׁש טיִנ .דְנּוא-ןעֶקְניִרְט
 טְנעֶק דְנּוצֲא ְּךיֹוא .דְנּוא  ;ןעֶנאָרְטְרעֶפ- .טְנאָקעֶג .ּטיִנ ָּךאָנ

 ןעוֶו ןיִראָז :ָךיִלְׁשיִיַלְפ ּךאָנ טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָָו :טיִנ רֶהיֵא 2

 רֶהיֵא טְנעֶז ,אייֵרעֶגיִרְק דְנּוא הֶאְנִק ָּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא םִע
 -ָנֲעֶמ ןּופ גָהְנִמ םעֶד ָּךאָנ טְלעֶדְנאַו דְנּוא ְךיִלְׁשיִיְלְפ טינ

 םֹולֹוּפ ּוצ רֶהעֶק ָּךיִא ,טְנאָז רעֶנייֵא ןעוֶו ןיִראָז ?ןעֶׁש 4
 טיִנ .רֶהיֵא טְנעֶז ;סאָלאָּטַא ּוצ .ְּךיִא ,רעֶרעֶדְנַא .ןייֵא .דְנּוא

 ?םֹולֹוּפ זיִא סאוָו דְנּוא ?סאָלאַּפַא ןעֶד זיִא סאוָו ?ןעֶׁשְנעֶמ ?
 ראַה רעֶד איז טְּביֹולְנעֶג טאָה רֶהיֵא עֶכְלעוֶו ָּךְרּוד רעֶניִד

 סאָלאַפַא טְצְנאַלְפעֶג ּבאָה ְךיִא :ןעֶכיֵלְטיִא ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה 6
 ;ןעֶסְקאוַו טְזאָלעֶג םִע טאָה טאָנ רעֶּבָא ,ןעֶסאָגעֶּב טאָה

 רעֶד טיִנ דְנּוא ;םעֶּפֶע טְצְנאַלְפ םאֶו רעֶד טיִנ זיִא םּורָד 7
 :ְןעֶסְקאַו םִע טְואָל רעֶד טאָנ טְרֶעייֵנ .טְסיִגעֶּב םאוָו
 םֶנייֵא ןעֶנעֶז טְסיִנעֶּב סאוָו רעֶד דְנּוא םֶצְנאַלְּפ םאוְו רעֶד
 ְךאָנ ןעֶטְלאַהְרעֶד ןיֹול ןעֶנעֶנייֵא ןייַז םעוֶו רעֶכיֵלְטיִא .דְנֹוֲא

 רעֶטייַּבְרַאְטיִמ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו :טייָּבְרַא עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז 0
 :עֶדייָּבעֶג םיִטאָנ ;רעֶקַא םיִטאָ טְנעֶז רֶהיֵא ;טאָנ טִיַמ

 ְךיִא ּבאָה ;ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ זיִא סאָז טאָג ןּופ דאָנְג רעֶד ָּךאָנ 1
 דְנּוא ;דְנֹורְנ םעֶד טְנעֶלעֶג רעֶטְסייֵמיֹוּב רעֶנּולְק ַא איו
 -ִּבַא רעֶכיֵלְטיִא זאָל רעֶּבָא ;ףיֹורְד טֶעיֹוּב רעֶרעֶדְנַא ןייֵא

 ןעֶרעֶּדְנַא ןיײק ןייראוָו :ףיֹורְד טֶעיֹוּב רֶע איו ןעֶּבעֶג גְנּוט 1
 דעֶג זַיִא םאָוְו םעֶד רעֶסיֹוא ןעֶנעֶל טיִנ רעֶנייֵק ןאָק דְנּורְג

 טֶעיֹוּב רעֶנייֵא ןעוֶו ןּונ :ַחיִׁשְמַה :ַעּוׁשַי זיִא .םאֶח .טְנעֶל 1
 ץְלאָה ;רעֶניִיַטְׁש עֶרֶעייֵהְט ;רעֶּבְלִיִז ;דְלאָה דְנּורְג םעֶד ףיֹוא
 -ֵטְנַא קְרעֶו םאָד טעו ןעֶכיִלְטיִא ןּופ :איֹורְּטִׁש -;איִיֵה 1

 ;ןעֶכאַמ ראָלְק םִע טעוֶו גאָט רעֶד ןיִראוָו ;ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפ
 סאָד דְנּוא !;הֶעִייַפ ןיִא ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְמְנַא טעוֶו םִע ןיִראוָו

 איוז ןעֶכיִלְטיִא .ןופ קְרעֶו סאָד ןעֶפיִרְּפ טעוֶו ןייֵלַא רֶעייֵפ
 ףיֹורְד טאָה רֶע סאָו ןעֶציִמיִא ןּופ קְרעוֶו םאָד ןעוֶו :זיִא סֶע 1

 :ןיֹול ַא ןעֶטְלאַהְרעֶד רֶע טעוֶו ןעֶּבייֵלְּב טעוֶו טְעיֹוּבעֶג
 ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּבְרעֶפ טעֶו ןעֶציִמיִא ןּופ קְרעוֶו םאָד ןעוֶו 1

 טעֶטעֶרעֶג טעוֶו ןייֵלַא רֶע רעֶּבֶא ,ןעֶדאָׁש ןעֶדייֵל רֶע טעוֶו
 :רֶעיִיַפ ָךְרּוד איו יֹוזַא ְּךאָד ,ןעֶרעוֶו

 סס



 די רעטנירַאק א = |
 טאָג ןּופ לעֶּפְמעֶט ַא טְנעֶז .רֶהיֵא .זַא טיִנ .רֶהיֵא .טְסייוו
 - רעֶנייֵא ןעוֶו ?ְךייֵא ןיִא טְניֹואוְו טאָג ןּופ טְסייֵג רעֶד .הְנּוא
 טאָג טעֶו םֶהיֵא ,טֵאָנ ןּופ לעֶּפְמעֶט םעֶד טֶּבְרַאַּדְראַפ
 ביִלייֵה זיִא טאָג ןּופ לעֶּפֶּמעֶמ רעֶד ןיִראָוָו  ;ןעֶּבְראַדְראַפ
 :רֶהיֵא טְנעֶז םאָד דְנּוא
 ךייַא ןופ רעֶנייֵא ןעו ;ןעֶניִרְטעֶּב טיִנ רעֶנייֵק ְּךיִז זאָל
 ןעֶרעוֶו רֶע זאָל ,טלעדֶו רעֶזיִד ןיִא גּולק זיִא רֶע זַא טְקְּנעֶד

 םִע ןיִראָו .טאָנ אייֵּב טייֵקְׁשיִראַנ זיִא טְלעוֶו .רעֶזיִד ןּופ

 עֶרֶעייֵז ןיִא עֶגּולְק איִד טְגְנאַפ רֶע .ןעֶּביִרְׁשעֶג  טְהעֶטְׁש
 איִד טְסייוֵו ראַה רעֶד ;רעֶדיוִז דְנּוא ,גיי 'ה בויא :טְסיֵל
 םילהת :לעֶטייַא ןעֶנעֶז אייֵז זַא עֶנּולְק איד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג
 ןיא ןעֶמְהיֵר טיִנ רעֶנייֵק  ְּךיִז זאָל ןעֶד .יֹוזַא ,אְיי ר'ע
 זיִא םִע ּביֹוא םֶרָעייֵא ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶלַא ןיִראָו ;ןעֶׁשְנעֶמ
 טְלעוֶו איִד רעֶדָא ,אָפיֵּב רעֶדָא ;סאָלאָּפַא רעֶדָא םֹולֹוּפ
 רעֶדָא ,ןעֶבאַז עֶניִדְנּוצַא רעֶדָא ,טיֹוט רעֶדָא ,ןעֶּבעֶל רעֶדָא
 טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא :םֶרֶעייֵא זיִא םעֶלַא ןעֶכאַז עֶנידְנעֶמּוק
 :םיִטאָנ זיִא ַחיִשָמ דְנּוא ;ַחיִׁשָמ ּוצ

 ד לעטיפאק
 םעֶד ןּופ רעֶניִד איִד איו ;ןעֶטְלַאַה;יֹוזַא םֶנּוא שֶנעֶּמ ַא זאָל
 ןעֶמ :טאָנ ןּופ תֹודּוס איִד ןּופ רעֶטְלאוַוְרעֶפ דֵנּוא ;ַחיִׁשְמ

 לאָז ןאַמ ַא זַא ;רעֶטְלאוַוְרעֶפ ןיִא רעֶטייוֵז ןּונ טְרעֶדְראַפ
 -ְגיִנייֵלְק ַא םִע זיִא ריַמ רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו ןעֶניּפעֶג אייֵרְמעֶּנ
 ןּופ רעֶדָא ,ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִרעֶג ְךייַא ןּופ לאָז ְּךיִא זַא ְטיַיק
 ָךיֹוא ןַײלַא ּוליִּפַא .ְךיִמ עֶטְכיִר ְךיִא ;גְנּונייַמ עֶכיֵלְׁשְנעֶמ-ַא
 רעֶּבָא ,ןייֵלַא ריִמ ןעֶנעֶק טיִנְראָג םיִיוַװ  ָךיִא ןיִראָו :טיִנ
 רעֶד רעֶּבִא ;טְגיִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג טיִנ ָּךיִא ןיִּב ןעֶזיִד ןיִא
 רֶהיֵא טְלאָז םּורְד :ראַה רעֶד זיִא ;ְךיִמ שעֶטְּכיִר רעֶּכְלעוֶו
 טעוֶו ראַה רעֶד זיִּב ,טייֵצ רעֶד ראָפ ןעֶטְכיִר סעֶּפִע טיִנ
 זיִא םאִו טְכיֵל םּוצ ןעֶגְנעֶרְּב ָךיֹוא טעוֶו רעֶד -ןעֶמּוק

 ןעֶקעֶלְּפְטְנַא טעוֶו דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶגְרַאָּבְרעֶפ
 -ְםיִא טעוֶו ןאַד דְנּוא ;רעֶצְרעֶה איִד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶנ איִד
 ;טאָנ ןופ ּביֹול ןעֶּבאָה רעכיל
 צ ןיִא ןעֶנאַרְטעֶגְרעֶּביִא ְּךיִא ּבאָה ;רעֶריִרְּב ,ןעֶכאַז עֶזיִ דְנּוא

 0 ְטייַהנּולק איד ןיִראָו :ןעֶרֶעוֶו גּולְק לאָז רֶע יֵדְּכ . ,ראַּנ יַא
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 ר רעטניראק א
 יִדְּכ ,ןעֶנעוֶו טְרֶעייֵא ןּופ סאָלאָּפַא דְנּוא ריִמ ףיֹוא לֶׁשֶמ ַא
 םִע איו רעֶטייוִו טיִנ סאָד ןעֶנְרעֶל םִנּוא ןיִא טְלאָז רֶהיֵא
 -לֵאָה תּולְדַנ טיִמ ְּךיִז לאָז רעֶנייֵק יִדְּכ ;ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶּטְׁש
 טאָה רעוֶו ןיִראָו :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק רעֶנייֵא ןעֶט
 טְסאָה סאו דְנּוא ?ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןּופ טעֶדייֵׁשעֶגְּפָא ךיִד
 אּוד ןעֶו רעֶּבָא ?ןעֶמּוקעֶּב טיִנ טְסאָה אוד סאָװ אּוד
 איוו ְּךייֵלְנ ְּךיִד אּוד טְסְמְהיִר םּוראו ,ןעֶמּוקעֶּב סֶע טְסאָה
 -עֶנ טאַז ןיֹוׁש טְנעֶז רֶהיֵא ?ןעֶמּוקעֶּב טיִנ םִע טְסאָה אּוד
 טאָה רֶהיֵא ;ןעֶראָועֶג ְּךייֵר ןיֹוׁש טְנעֶז רֶהיֵא ;ןעֶראוָו
 ,טְׁשְרעֶהעֶג רֶהיֵא טְלאָו יִאוָלַה ;טְׁשְרעֶהעֶג םַנּוא ןְהֶא
 ְךיִא ןיִראָו :ןעֶׁשְרעֶה ְּךייֵא טיִמ ְּךיֹוא ןעֶלאָז ריִמ יִדְּכ
 עֶטְצעֶל איִד לעֶטְסאָּפַא איִד םִנּוא טאָה טאָג זַא קְנעֶד
 ריִמ ןיִראָו ;ןעֶּבעֶנעֶנְרעֶּביִא טיֹוט םּוצ איו ,טְלעֶמְׁשעֶנְראַפ
 וצ דְנּוא טְלעוֶו רעֶד ּוצ ןעֶהעֶזְנָא םּוצ ןעֶראוָועֶנ ןעֶנעֶז
 ןעֶנעֶו ןעֶראַנ ןעֶנעֶז ריִמ :ןעֶׁשְנעֶמ ּוצ דְנּוא םיִכָאְלַמ

 ןעֶנעֶז ריִּמ ;ַחיִׁשָמ ןיִא גּולק טְנעֶז רֶהיִֵא רעֶּבָא .ַחיִׁשָמ
 ּטְרְהֶעעֶג טְנעֶז רֶהיִא ;קְראַּטְׁש טְנעֶז רֶהיֵא רעֶּבָא ;ָךאְַׁש
 ןעֶדייֵל הָעָׁש רעֶזיִד ּוצ זיִּב :טעֶטְכַאְראַפ ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא
 -עוֶו דְנּוא ,טעֶקאַנ ןעֶנעֶז דְנּוא ;טְׁשְרּוד דְנּוא רעֶגְנּוה ריִמ
 דְנּוא :דַנְו עֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶנאָלְׁשעֶג טְסיֹופ רעֶד טיִמ ןעֶר
 עֶנעֶגייֵא עֶרעֶזְנּוא טיִמ ןעֶטייֵּבְרַא דְנּוא ןעוֶועֶראָה ריִמ

 ןעוֶו ,רימ ןעֶׁשְנעֶּב ןעֶטְלאָׁשעֶג ןעֶרעוֶו ריִמ ןעוֶו ;דְנעֶה
 ןעֶרעוֶו ריִמ ןעוֶו :םֶע ריִמ ןעֶדייֵל טְגְלאָפְרעֶפ ןעֶרעֶו ריִמ
 רעֶד איז ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז ריִמ ;ריִמ ןעֶטעֶּב טְרעֶטְסעֶלעֶג
 ;דנּוצַא זיִּב עֶלַא ןּופ טְסיִמ סאָד ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ ףְראוְסיֹוא
 ןעֶמעֶׁשְראַפ ּוצ ְָּךייִא םּוא ןעֶכאַז עֶזיִד טיִנ ּבייֵרְׁש ְּךיִא
 ְךייַא ְּךיִא גאָז רעֶדְניִק עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ איװ טְרֶעייֵנ
 -העֶל דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ְּךיֹוא טעֶה רֶהיֵא ןעוֶו ןיִראוָו : רֶסּומ
 ןיִראָו ;רעֶטעֶפ עֶליִפ טיִנ ְּךאָד רֶהיֵא טאָה ,ַחיִׁשָמ ןיִא רעֶר
 איד ְּךְרּוד ןעֶריֹוּבעֶג ְךייַא ְּךיִא ּבאָה ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא
 -באָנ עֶנייֵמ טייַז ;ְךייֵא ְּךיִא טעֶּב םּורְד :הָבֹוט הָרּוׂשְּב

 :רעֶנְלאַפ
 רעֶד םֹויִתֹומיִט טְקיִׁשעֶג ְּךייַא ּוצ ְָּךיִא ּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד

 ןיִראַה םיִא ןְהּוז רֶעִייִרְטעֶנ דְנּוא רעֶֶשְּביִלעֶג ןייֵמ זיִא



 3 ה ד רעטניראק ַא
 ןיִא ןעֶגעוֶו עֶנייֵמ ןָא ןעֶנאַמְרעֶד ךייֵא טעֶװ רעֶכְלעֶו
 ןיִא דְנּוא רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא רֶהעֶל ְּךיִא איו יֹוזַא ,ַחיִׁשָמ
 18 ְּךייֵלְנ ןעֶזאָלְּבעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז עֶכיֵלְּטַע ןּונ :תֹולֵהְק עֶלַא
 19 לעֶז ְךיִא רעֶּבָא :ןעֶמּוק ְךייַא וצ טיִנ טְלאָָו ָּךיִא איוו
 לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,םֵּׁשַה הָצְרִי םִא ,ןעֶמּוק ְָּךייַא ּוצ דְניוִוְׁשעֶג
 ןעֶזאָלְּבעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז םאוָו איִד ןּופ רעֶר איד טיִנ ,ןעֶסיוו
 20 םיִנ זיִא טאָג ןּופ ְּךייֵרְגיִנעֶק םאָד ןיִראוָו :טְכאַמ איד טְרֶעייַנ
 21 לאָז ?רֶהֵיֵא טְָליוִו םאָו :טְכאַמ ןיִא טְרֶעייֵנ ,רעֶטְרעֶוֶו ןיִא
 דְנּוא עֶּביִל טיִמ רעֶדָא ,טּור ַא טיִמ ןעֶמּוק ְךייֵא ּוצ ְָךיִא
 ?עֶניִטּומְפְנאַז ןּופ טְסייֵג םעֶד טיִמ

 ה לעטיפאק
 דְנּוא ,תּונְז ָּךייֵא ןעֶׁשֹוװְצ זיִא סֶע זַא םּוטעֶמּוא טְרעֶה ןעֶמ
 ןעֶׁשיִוְצ טְרעֶהְרעֶד טיִנ ּוליִפַא זיִא םאָו תּונְז עֶבְלעֶזַא
 רֶהיֵא דְנּוא :ּבייֵװ םיִרעֶטאָפ ןייַז טאָה רעֶנייֵא זַא םִיֹונ איד
 טְרֶעיֹורְטעֶג רעֶּביִל טיִנ טאָה דְנּוא ,ןעֶזאַלְּבעֶגְפיֹוא טְנעֶז
 ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ לאָז ָּךאַז עֶזיִד ןּוהְמעֶנ טאָה סאָָו רעֶד יִדְּכ
 ןיִּב ְּךיִא םאֶה ;ְךיִא ןיִראָו :ןעֶרעֶֶו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא .ָךייַא
 ּבאָה ,טְסייֵה םיִא ְךייֵַא טימ רעֶּבָא ְךייֵא ןּופ טייזד ּבייל םיִא

 ,ןעֶזעוֶועֶג ָךייַא אייָּב טְלאוָו ְּךיִא אידז ְּךייֵלְנ טְּפְׁשִמעֶג ןיֹוׁש
 4 ןּופ ןעֶמאָנ םיִא :ןּוהְטעֶג ְּךאַז עֶזיִד טאָה סאָו םעֶד ןעֶנעוֶו
 ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶמאַזְרעֶפ טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו .ַעּוׁשַי ראַה םעֶד
 :ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ טְכאַמ רעֶד טיִמ דְנּוא טְסייֵג ןִייִמ טיִמ
 5 םּוצ ןְמָׂש םּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא ןעֶכְלעֶזַא טְלאָז רֶהיֵא זַא

 -עֶרעֶג לאָז טְסייֵג רעֶד יֵדְּכ ,ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ ןעֶּבְראַדְרעֶפ
 ןעֶמְהיִרעֶּב רֶעייֵא :ראַה םעֶד ןּופ גאָמ םיִא ןעֶרעוֶו טעֶט
 -ְךֶעיֹוז לעֶקיִמְׁש ןיילק ַא זַא טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו ;טּוג טיִנ זיִא
 סיֹוא טְניִנייֵר םּורְד ?נייֵמ ןעֶצְנאַג םעֶד רֶעיֹוז טְכאַמ גייט
 גייֵמ רֶעייֵנ ַא ןייַז טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,גייֵטְרֶעיֹוז ןעֶטְלַא םעֶד
 רעֶזְנּוא ַחיִׁשְמ ןיִראָז ;טְרֶעיֹוזעֶנְמּוא טְנעֶז רֶהיֵא איז יֹוזַא
 :ןעֶראָועֶג טְרעֶפְּפָאעֶנ םִנּוא ראַפ ְּךיֹוא זיִא חַסֶּפ ןֶּבְרִק
 8 -ְלַא םעֶד טיִמ טיִנ ,טְסעֶפ סאָד ןעֶטְלַאַה ריִמ ןעֶזאָל םּורָד
 טייֵהְנעֶסאַלעֶגְסיֹוא דְנּוא טייֵקְניִטְכעֶלְש ןּופ גייֵטְרֶעיֹוז ןעֶמ
 טייֵקרעֶטיֹול ןּופ טיֹורְּב ןעֶטְרֶעייֵזעֶגְנּוא םעֶד טיִמ טְרֶעייֵנ
 28 :טייֵהְרְהאָו דְנּוא
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 ו ה רעטניראק א
 שְּלאָז רֶהיִא זַא ןעֶּביִרְׁשעֶג ףיִרְּב םעֶד ןיִא ְךייִא ּבאָה ְּךיִא !

 םיִא טיִנ ְּךאָד :םיִּפַאֹונ טיִמ ןעֶּבאָה טיִנ טְפאַׁשְנייִמעֶג עֶנייֵק
 איִד טיִמ רעֶדָא ,טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ םיִּפַאֹונ איִד טיִמ ןעֶצְנאַנ
 םעֶד ףיֹוא ןיִראָו ,רעֶנידְנעֶצעֶג דְנּוא רעֶּביֹור דְנּוא עֶניִצייֵג
 רעֶּבָא :ןעֶהעֶנְסיֹורַא טְלעֶו רעֶד ןּופ רֶהיֵא טְזּומ ןְפֹוא

 עֶנייֵק טְלאָז רֶהיִא זַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג ָךיֵא ּוצ ְךיִא ּבאָה דְנּוצַא
 ַא ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו רעֶדּורְּב ַא ןעֶו ,ןעֶּבאָה טיִנ טְפאַׁשְנייֵמעֶג
 ַא רעֶדָא ,רעֶניִדְנעֶצעֶג ַא רעֶדָא ,רעֶניִצייִג ַא רעֶדָא ,ףָאֹונ
 טיִּמ ;רעֶּביֹור ַא רעֶדָא ,רעֶפיֹוז ַא רעֶדָא ,רעֶרעֶטְסעֶל

 ּבאָה סאָז ןיִראָו :ןעֶסֶע טיִנ ּוליֵּפַא רֶהיֵא טְלאָז עֶכְלעֶזַא !

 -ִביִר ?ןעֶסיֹורְד ןּופ ןעֶנעֶז סאָו איִד ןעֶטְכיִר ּוצ ְּךאָנ ְּךיִא
 רעֶּבָא ?ןעֶניִרְד ןּופ ןעֶנעֶז סאָו איִד טיִנ ןעֶד רֶהיֵא טעֶט
 טְּמיֹור םּורְד .טאָנ טַעֶטְכיִר ןעֶסיֹורְד ןּופ ןעֶנעֶז םאִו איִד
 :ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ םיֹוא

 ו לעטיפאק
 -עֶק ָּךאַז ַא םעֶּפִע טאָה רעֶּכְלעוֶו ָּךייִא ןּופ רעֶנייֵא ְּךיִז ְןאָק
 בּוצ ןעֶהעֶנ לאָז רֶע זַא ןְדעֶטְׁשְרעֶטְנּוא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנ
 -ייֵה איִד אייָּב טיִנ דְנּוא עֶטְכעֶרעֶנְנּוא איִד אייֵּב טְכיִרעֶג
 ןעֶלעוֶו עֶניִלייֵה איִד זַא טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו רעֶדָא ?עֶניִל
 ָךייַא ןּופ טעֶו טְלעוֶו איִד ןעוֶו דְנּוא ?ןעֶטְכיִר טְלעוֶו איִד
 איד ןעֶטְכיִר ּוצ טְרעוֶו טיִנ רֶהיֵא טְנעֶז ,ןעֶרעֶו טעֶטְכיִרעֶג

 זַא טיִנ רֶהיִא טְסייוֵו ?טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ ןעֶכאַז עֶטְסְנייֵלְק ;
 ןעֶכאַז איִד רֶהעֶמ ליִפ איוז ?םיִכָאְלַמ ןעֶטְכיִר ןעֶלעוֶו ריִמ
 -עוֶז םיִטָּפְׁשַמ טאָה רֶהיֵא איז ןעֶד יֹוזַא : ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ
 איִד רֶהיֵא טְצעֶז יֹוזַא איו ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ ןעֶכאַז ןעֶנ
 זַא הָלִהְק רעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶגְנָא ןעֶטְסְניִנעוֶו םּוצ ןעֶנעֶז אוו
 זיִא .ּרְנאַׁש רֶעייֵא ּוצ סאָד גאָז ָּךיִא ? ןעֶמְכיִר ןעֶלאָז אייֵז
 לאָז םאָו ,רעֶנּולְק ןייַא ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶדְנאַהְראַפ טיִנ ןעֶר

 רעֶדּורְּב ַא טְרֶעייֵנ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטְכיִר ןעֶנעֶק
 :עֶניִּביֹולְנְנּוא ראָפ סאָד דְנּוא ?רעֶדּורְּב ַא טיִמ ָּךיִז טְגיִרְק
 זַא ;ְּךייַא ןיִא רעֶלְהעֶפ ַא ןעֶצְנאַג םיִא ןיֹוׁש זיִא םֶע יֹוזַא
 רֶהיֵא טּוהְמ םּוראָו .ְּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ םיִטָּפְׁשִמ טאָה רֶהיֵא
 טיִנ ָּךייֵא רֶהיֵא טְזאָל םּוראָו ?עֶדייֵל טְכעֶרְנּוא רעֶסעֶּב טיִנ
 ךֶנּוא טְכעֶרְנּוא טּוהְט רֶהיִא רעֶּבָא ?ןעֶּביֹורעֶּב רעֶּביִל



 48 ו רעטניראק א :

 9 ןעֶד רֶהיֵא טְסייוֵו רעֶּבָא :רעֶדיִרְּב ּוצ סאָד דְנּוא ,טְּביֹורעֶּב
 -עֶק םאָד ןעֶנעֶׁשרַי טיִנ ןעֶלעוֶו עֶטְכעֶרעֶגְנּוא איֵד זַא טיִנ
 םיִנֹז עֶנייֵק .ןעֶרְהיִפְראַפ טיִנ ָךייֵא טְזאָל ?טאָג ןּופ ְּךייֵרְניִ
 עֶנייֵק דְנּוא .םיִפַאֹונ עֶנייֵק דְנּוא ,רעֶניִדְנעֶצעֶג עֶנייֵק דְנּוא
 10 ,םיִבָנֵנ עֶנייֵק דְנּוא :רעֶדְנעֶׁש רעֶנעֶמ עֶנייֵק דְנּוא ,עֶׁשיִּבייוֵו

 טיִנ ,רעֶרעֶטְסעֶל טיִנ ,םיִרּוּכִש טיִנ ,עֶניִצייֵג עֶנייֵק דְנּוא
 דנּוא :טאָב ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק סאָד ןעֶנעֶׁשרְי ןעֶלעוֶו ,רעֶּביֹור

 רֶהיֵא רעֶּבָא ;ןעֶזעוֶועֶג ךייַא ןּופ עֶכיִלְטֶע ןעֶנעֶז עֶבְלעֶזַא
 רעֶּבֶא ,טְגיִלייֵהעֶג טְנעֶז רֶהיִא רעֶּבֶא ,ןעֶׁשאַועֶגְּפָא טְנעֶז
 םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םיִא ןעֶראועֶג טְגְיְטְרעֶּפְטְכעֶרעֶנ טְנעֶז רֶהיֵא
 :טאָב רעֶזְנּוא ןּופ טְסייֵג םעֶד ןיִא דְנּוא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה
 ן2 ;טּוג זיִא םעֶלַא טיִנ רעֶּבָא .טְּביֹולְרעֶד ריִמ זיִא םעֶלַא
 ןעֶרעוֶו טיִנ לעוֶו ָּךיִא רעֶּבָא ,טְּביֹולְרעֶד ריִמ זיִא םעֶלַא
 13 ראַפ עֶזייֵּפְׁש איִד :ְּךאַז םוׁש ַא ןּופ טְכאַמ איִד רעֶטְנּוא
 טאָנ רעֶּבֶא ;עֶזייֵּפְׁש איִד ראַפ ְּךיֹוּב רעֶד דְנּוא ;ְךיֹוּב םעֶד
 רעֶד דְנּוא .ןעֶרעֶטְׁשּוצ עֶנעֶי ְּךיֹוא דְנּוא ןעֶזיִד ְּךיֹוא טעֶו
 ראה רעֶד דְנּוא ,ןיראַה םּוצ טְרֶעייֵנ ,תּונְז ּוצ טיִנ זיִא ּבייֵל
 14 "עֶנְפיֹוא ראַה םעֶד טאָה רעֶד טאָנ :ּבײל םעֶד ּוצ
 :טְכאַמ עֶנייֵז ָּךְרּוד ןעֶקעוֶוְפיֹוא ְּךיֹוא םֶנּוא טעוֶו ,טְקעוֶו
 5 רעֶדיִלְג איִד ןעֶנעֶז רעֶּבייֵל עֶרֶעייֵא זַא טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו
 ןּופ רעֶדיִלְג איד ןעֶמעֶנ ןעֶד ְָּךיִא לאָז ?ֵַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ
 ? הָנֹוז ַא ןּופ רעֶדיִלְנ איִד ןעֶכאַמ אייֵז דְנּוא ,ַחיִׁשְמ םעֶד
 זיִא םִע רעֶו זַא טיִנ ןעֶד רֶהיֵא טְסייוֵו רעֶדָא :הָליֵלָח
 ןיִראָָו ; ּבייל ןייַא רֶהיֵא טיִמ זיִא רעֶד ,הָנֹוז ַא ּוצ טְפעֶהעֶּב
 .ד'כ 'ב תישארב :ׁשייֵלְפ ןייַא ןייַז עֶדייֵּב ןעֶלעוֶו אייֵז ,טְגאָז רֶע
 17 ןייֵא זיִא רעֶד ,ראַה םּוצ טְפעֶהעֶּב זיִא סאָו רעֶד רעֶּבָא
 18 סאו דֶניִז עֶכיִלְטיִא .תּונְז ןּופ םֶהיֵלְפ :םֶהיֵא טיִמ טְסייֵנ
 םאִוָו רעֶד רעֶּבָא ;ּבייֵל םעֶד רעֶסיֹוא זיִא טּוהְט ׁשְנעֶמ רעֶד
 19 טְסייוז רעֶדָא :ּבייֵל םעֶנעֶנייֵא ןייז ןעֶנעֶק טְניִדְניִז הֶנֵזְמ זיִא
 םעֶד ןּופ לעֶּפְמעֶמ רעֶד זיִא ּבייֵל רֶעייֵא זַא טיִנ ןעֶד רֶהיֵא
 ןּופ טאָה רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ;ָךייֵא ןיִא זיִא םאִז ׁשֶדֹוקַה ַחּור

 20 רֶהיִא ןיִראָז ?עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵא טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ,טאָג
 -ךעֶהְרעֶפ יֹוזַא ,זייַרְּפ ַא ראַפ ןעֶזעוֶועֶג טְפיֹוקעֶנְּפָא טְנעֶז
 285 ;ּבייֵל רֶעייֵא ןיִא טאָנ טְכיֵל
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 ז רעטניראק א 236

 ז לעטיפאק
 ןעֶּביִרְׁשעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶהיִא סאָו ןעֶכאַז איִד ןעֶגעוֶו ןּונ 1

 :ןעֶרְהירּוצְנֶא טיִנ איֹורְפ עֶנייֵק שְנעֶמ ַא ראַפ טּוג זיִא םִע
 -ייַא ןייז ןעֶּבַאָה רעֶכיִלְטיִא זאָל תּונְז ןעֶגעוֶו ןּופ רעֶּבֶא 2

 רֶהיֵא ןעֶּבאָה איֹורְפ עֶכיִלְמיִא זאָל דנּוא ,ּבייו םעֶנעֶג
 םּוצ ןעֶּבעֶנְּפָא בּויִח ןייַז ןאַמ רעֶד זאָל :ןאַמ םעֶנעֶגייֵא 2
 ּבייװ סאָד :ןאַמ םּוצ ּבייוו סאָד ְךיֹוא יֹוזַא דְִנּוא ,ּבייוו 4

 טְרֶעויִנ ,ּבייֵל םעֶנעֶנייֵא רֶהיֵא רעֶּביִא טְכאַמ עֶנייֵק טאָה
 טְּכאַמ עֶנייֵק ןאַמ רעֶד טאָה ְּךיֹוא יֹוזַא דְנּוא ;ןאַמ רעֶד

 טְלאַה :ּביִיו סאָד טְרֶעייֵנ ,ּבייֵל םעֶנעֶנייֵא ןייַז רעֶּביִא 2
 רֶעייַא ןּופ טְרֶעייֵנ ,רעֶדְנאַנייֵא ןעֶׁשיוִוְצ קירוצ טיִנ ְךייַא
 ןעֶּבעֶנְּפָא ְךייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טייֵצ ַא ראַפ ןעֶליוו ןעֶטּוג
 ןעֶמּוקְנעֶמאַזוצ רעֶדיוִז דְנּוא .טעֶּבעֶג דְנּוא ןעֶטְסאַפ םּוצ
 טיִנ רֶעייֵא ָּךְרּוד ןעֶפּורְּפ טיִנ ְּךייֵא לאָז ןָטָׂש רעֶד זַא

 טיִנ הָצֵע ןייֵא סֶלַא ְּךיִא גאָז םאָד .דְנּוא :ןעֶטְלאַהְנייַא 6
 ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא זַא ליִח ְּךיִא רעֶּבָא :טאָּבעֶג ַא םִלֵא 7

 עֶנייֵז טָאָה רעֶכיֵלְטיִא רעֶּבֶא ;טְסְּבְלעֶז ּךיִא איו ןייַז לאָז
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא ,יֹוזַא רעֶנייֵא ,טאָג ןּופ ּבאָנ עֶנעֶגייֵא
 :יוזַא

 טעֶטאַרייהְראַפ טיִנ ןעֶנעֶז םאָו איִד ּוצ נאָז ְּךיִא רעֶּבִא 8
 אייז ןעֶו אייֵז ראַפ טּונ זיִא סֶע זַא ,תֹונְמְלַא איִד ּוצ דְנּוא

 טיִנ ְּךיִז ןעֶנעֶק אייֵז ןעוֶו רעֶּבָא : ְךיִא אי יֹוזַא ןעֶּבייֵלְּב 9
 -עָּב זיִא םִע ןיִראָו ;ןעֶטאַרייֵה אייז ןעֶזאָל ןעֶטְלאַהְנייֵא

 איד ּוצ רעֶּבָא :ןעֶנעֶרְּב ּוצ רעֶדייֵא ןעֶטאַרייֵה ּוצ רעֶס 0
 ְךיִא טיִנ ְךאָד .ְּךיִא לעֶפעֶּב טעֶטאַרייֵהְרעֶפ ןעֶנעֶז םאוָו
 ןּופ ןעדייש טינ ְּךיִז לאָז ּבייװ ַא זַא ,ראַה רעֶד טְרֶעייֵנ

 איִז זאָל ,טעֶרייֵׁשעֶב ָּךיֹוא זיִא איִז ןעוֶו רעֶּבָא :ןאַמ םעֶד 1

 -ךעֶּביִא ְּךיִז איִז זאָל רעֶדָא ,ןעֶּבייֵלְּב טעֶטאַרייֵהְרעֶפְנּוא
 -רעֶפ טיִנ לאָז ןאַמ ַא זַא דְנּוא ;ןאַמ רֶהיֵא טיִמ ןעֶטעֶּב

 טיִנ !ְּךיִא גאָז עֶניִרְּביִא איִד ּוצ רעֶּבָא :ּבייוװ ןייֵז ןעֶזאַל 2
 טיִנ טְּביֹולְנ םאָו ּבייו ַא טאָה רעֶדּורְּב ַא ןעוֶו ,ראָה רעֶד
 רֶע זאָל .,ןעֶניֹואוְו ּוצ םֶהיֵא טיִמ רֶהיֵא טְלעֶפעֶג םִע דְנּוא

 סאו ןאַמ ַא טאָה איֹורְפ ַא ןעוֶו דְנּוא :ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ איִז 3
 ,ןעֶניֹואוְו ּוצ רֶהיֵא טיִמ םֶהיֵא טְלעֶפעֶג סֶע רֶנּוא ,טיִנ טְּביֹולִג
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 סאָו ןאַמ רעֶד ןיִראָו עטר טיִנ םֶהיֵא איִז ואל
 ןעֶראָועֶג טְגיִלייֵהעֶג ּבייו םעֶד ְּךְרּוד זיִא טיִנ שֶּביִולְג
 ןאַמ םעֶד ְָּךְרּוד זיִא טיִנ טְּביֹולְנ סאָו ּבייוֵו םאָד דֵנּוא
 רעֶדְניִק עֶרֶעייֵא ןעֶטְלאָו טיִנ ןעוֶו ;ןעֶראָועֶנ טְניֵלייֵהעֶג
 רעֶּבָא : גיִלייֵה אייֵז ןעֶנעֶז דְנּוצַא רעֶּבָא ,ןעֶזעוֶועֶג ןייֵרְנּוא
 ְךיִז רֶע זאָל ּפָא ְךיִז טעֶדייֵׁש טיִנ טְּביֹולְג סאוָו רעֶד ןעוֶו
 טיִנ זיִא רעֶטְסעוֶוְׁש איד רעֶדָא רעֶדּורְּב רעֶד ;ןעֶרייֵשְפֶא
 סֶנּוא טאָה טאָנ רעֶּבָא ;לאַפ ןעֶכְלעֶזַא ןיִא ןעֶדְנּוּבעֶנ
 ּבייװ ָא ,אּוד טְסייוֵו סאָו ןיִראָו :ןעֶדיִרְפ ןיִא ןעֶפּורעֶג
 טְסייוֵו סאָו רעֶדָא ?ןעֶטעֶר ןאַמ םעֶד טְסעֶו אּוד ּביֹוא
 רּונ ?ןעֶמעֶר ּבייוֵו סאָד טְסעוֶו אּוד ּביֹוא ,ןאַמ ָא ,אּוד
 ,טְלייֵמעֶנְּפָא שְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ טאָה ּראַה רעֶד איז יֹוזַא
 רֶע זאָל יֹוזַא ,ןעֶפּורעֶּב ןעֶכיִלְטיִא טאָה טאָנ איו יֹוזַא
 ַא זיִא : תֹולֲהְק עֶלַא ןיִא ְּךיִא טיִּבעֶג יֹוזַא דְנּוא .ןעֶלְדְנאּוַו
 לֵרָע ןַא טיִנ רֶע זאָל ,ןעֶפּורעֶּב רעֶנעֶטיִנְׁשעֶּב םָלַא ןאַמ
 טיִנ רֶע ּואָל ,ןעַפּורעֶּב לֵרָע םֶלֵא ןאַמ ַא זיִא ;ןעֶרעֶו

 !ו איִד דְנּוא ,טיִנְראָג זיִא גְנּודייִנְׁשעֶּב איד :ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶּב
 עֶטאָּבעֶג איִד ןּופ ןעֶטיִה םאָד טְרֶעייֵנ ,טיִנְראָג זיִא הָלְרָע
 ןיִא גְנּופּורעֶּב רעֶד ןיִא ןעֶּבייֵלְּב רעֶכיִלְטיִא זאָל :טאָנ ןּופ
 ַא םֶלַא אּוד טְסיִּב :ןעֶראוָועֶנ ןעֶפּורעֶּב זיִא רֶע רעֶּכְלעוֶו
 אוד ןעֶו רעֶּבָא ; טיִנ ָךיִד גְראָזעֶּב יֹוזַא ,ןעֶפּורעֶּב טְכעֶנְק
 רעֶד ןיִראָו :רעֶּביִל םִע ץּונעֶּב ןעֶרעוֶו אייֵרְפ טְסְנאָק
 רעֶטייֵרְּפעֶּב רעֶד זיִא ראַה םיִא ןעֶפּורעֶּב זיִא סאו טְכעֶנְק

 זיִא םאָו רעֶטייֵרְפעֶּב רעֶד ָּךיֹוא יֹוזַא .ראַה םעֶד ןּופ
 -ַםִא טְנעֶז רֶהיֵא :ַחיִׁשְמ ןּופ טְכעֶנְק רעֶד ויִא ,ןעֶפּורעֶּב
 ןּופ טְכעֶנְק איד טיִנ טְרעֶו ; זייֵרְּפ ַא טיִמ טְּפיֹּוקעֶג

 טאָג אייֵּב ןעֶּבייֵלְּב רעֶכיִלְטיִא ּואָל ;רעֶדיִרְּב :ןעֶׁשְנעֶמ
 :ןעֶפּורעֶּב זיִא רֶע ןעֶכְלעוֶו ןיֵא םעֶד ןיִא
 םעֶד ןּופ לְהעֶפעֶּב ןייֵק ְּךיִא ּבאָה תֹולּותְּב איִד ןעֶנעוֶו ןּונ
 רעֶנייֵא איז יֹוזַא גְנּונייֵמ עֶנייֵמ ּביִנ ָּךיִא רעֶּבָא ,ראַה
 ;ןייַז ּוצ אייֵרְט ראַה םעֶד ןּופ דאָנְנ ןעֶטְלאַהְרעֶד טאָה סאוָו
 ; םאָו הָרָצ רעֶד ןעֶנעוֶו טּונ זיִא םאָד זַא ָּךיִא קְנעֶד םּורָד
 ּוצ יֹוזַא שְנעֶמ ַא ראַּפ טּונ זיִא סֶע זַא ,ןעֶנאַהְראַפ זיִא

 ּוצ וול םיִנ ְךּז ּבייַװ ַא ּוצ ְןעֶדְנּוּבעֶג אּוּד טֶסיִּב : ןייַז
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 ןיק ּטיִנ ךּוז ,ּבייֵװ ַא ןּופ זיֹול אּוד טְסיִּב ;ןעֶרעֶו
 -עֶג טיִנ אּוד טְסאָה הָנּותֲח טְסאָה אּוד ןעוֶו רעֶּבָא : ּבייוו 8

 טיִנ איִז טאָה .הָנּותֲח טאָה הָלּותְּב ַא ןעוֶו דְנּוא .,טְגיִדְניִז

 םיִא ןעֶדייֵל ןעֶּבאָה ןעֶלעֶו עֶכְלעֶזַא רעֶּבָא טְגיִדְניִזעֶג
 :ךייא ראָּפְׁשְראַּפ ְּךיִא רעֶּבָא ;ׁשייֵלְפ

 -ְךאַפ זיִא טייֵצ איִד ,רעֶדיִרְּב ְּךיִא גאָז םאָד רעֶּבָא 9
 ןעֶּבאָה סאו איִד ָּךיֹוא ןעֶלאָז דְנוצַא ןּופ יִדְּכ ;טְצְרעֶק

 איד דְנּוא :טיִנ ןעֶּבאָד סאָה אייֵז .איוז ןייַז ָּךייֵלְג רעֶּבייוו 0
 איד דְנּוא ,טיִנ ןעֶנייוַו סאָו אייֵז איז ְּךייֵלְג ןעֶנייוֵו סאו
 ,טיִנ ְּךיִז ןֶעייַרְפ סאָװ אייֵז איו ְךייַלְג ְךיִז ןֶעייֵרְפ סאוָו

 ןעֶציִזעֶּב םאָו אייֵז איו ָּךייֵלְג ןעֶפיֹוק סאָו איִד דְנּוא
 איו ָּךיִיַלְג טְלעֶװ איד ןעֶצּונעֶּב םאָו איִד דְנּוא :טיִנ 1

 טְלאַטְׁשעֶג איד ןיִראָז ;טְצּונעֶגְּפָא טיִנ איִז ןעֶּבאָה אייֵז
 ' :טְהעֶגְראַפ טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ

 רעֶד .ןייַז טְגְראָזעֶּב טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ליוז ְָּךיִא רעֶּבָא 2
 ןעֶכאַז איִד ראַפ טְגְראָז טעֶטאַרייֵהְרעֶפ טיִנ זיִא סאו
 :ןעֶלעֶפעֶג ראַה םעֶד לאָז רֶע יֹוזַא איז ,ראַה םעֶד ןּופ
 איד ראַּכ טֶנְראָז טעֶטאַרייֵהְרעֶפ זיִא סאָו רעֶד רעֶּבָא
 ּבױוװ םִעָד לאָז רֶע יֹוזַא איז ;טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶכאַז

 סאוָז איֹורְפ איִד .ןעֶזעוֶועֶג טְלייֵהְטוצ זיִא דְנּוא :ןעֶלעֶפעֶג 4
 ראפ טְגְראָז הָלּותְּב איִד דְנּוא טעֶטאַרייֵהְרעֶפ טיִנ זיִא
 םיִא ןִיִיַז גיִלייֵה לאָז איִז זַא ;ראַה םעֶד ןּופ ןעֶּכאַז איִד
 טעֶטאַריִיַהְרעֶפ זיִא סאו איִד רעֶּבָא ; טְסייֵג םיִא דְנּוא ּבייֵל
 איִז יֹוזַא איִװ ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶכאַז איִד ראַפ טְנְראָז

 ּוצ ְךייַא ְּךיִא נאָז סאָד דְנּוא :ןעֶלעֶפעֶג ןאַמ םעֶד לאָז 2
 ןעֶגעֶלּוצְראָפ ץעֶנ ַא ְךייַא יֵדְּכ טיִנ ,ןעֶצּונ ןעֶטְסעֶּב רֶעייֵא
 טְלאָז רֶהיֵא זַא דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶגְנָא זיִא םאוָו םעֶד ּוצ טְרֶעייֵנ

 ןאַמ ַא ןעוֶו רעֶּבָא :םיִנְרעֶדְניִה ןְהֶא ןעֶניִד ראַה םעֶד 6
 איז ןעֶו הָלּותְּב עֶנייֵז ּוצ הָׁשּוּב ַא טּוהְּט רֶע זַא טְקְנעֶד
 זאָל ,ןייז יֹוזַא זּומ םִע דְנּוא ,רעֶטְלֶע רֶהיֵא ףיֹוא ןיֹוׁש זיִא
 אַײז ןעֶזאַָל ;טיִנ טְגיִדְניִז רֶע ;ליִװח רֶע סאָה ןּודְט רֶע

 ,ץְראַה ןייַז ןיִא טְסעֶפ טְהעֶטְׁש םאוָו רעֶד רעֶּבָא :ןעֶטאַרייֵה 7
 ןייַז רעֶּביִא טְּכאַמ טאָה רעֶּבֶא ,גיִמעֶנ טיִנ םִע טאָה דְנּוא

 ןיִא ןעֶּפאַלְׁשעֶּב ְּךיִז אייֵּב סאָד טאָה דְנּוא ,ןעֶליוִו ןעֶנעֶנייֵא

 שכ שכ
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 טעוֶו ,ןעֶמיִה הָלּותְּב עֶנייֵז לאָז רֶע זַא ,ץְראַה ןעֶנייֵא ןייַז
 38 םּוהְט הָנּותֲח רֶהיֵא טְכאַמ סאָו רעֶד יֹוזַא : ןּוהְט טְכעֶר
 -עֶּב טעוֶו הָנּותֲח טיִנ רֶהיֵא טְכאַמ סאָוָו רעֶד דֹנּוא ,טְכעֶר
 :ןּוהְט רעֶס
 39 ;םֶּבעֶל ןאַמ רֶהיֵא איז גְנאַל יֹוזַא ןעֶדְנּוּבעֶנ זיִא ּבייזז א

 אייֵרְפ איִז זיִא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ןאַמ רעֶד ןעֶו רעֶּבֶא
 םעֶד ןיִא רּונ ,ליוִו איִז ןעֶמעֶו ּוצ ןעֶטאַרייֵהְרעֶפ ּוצ ָּךיִז
 40 גָנּונייֵמ עֶנייֵמ ְּךאָנ ְּךיִלְקיִלְג רעֶּביִל זיִא איִז רעֶּבָא :ראַה
 ךיֹוא ּבאָה ָּךיִא זַא קְנעֶד ךיִא דְנּוא ;יֹוזַא טְּבייַלְּב איִד ןעוֶו
 :טאָג ןּופ טְסייֵג םעֶד

 ח לעטיפאק
 זַא ןעֶסיוִו ריִמ ,רעֶטעֶנְּפָא איִד ןּופ תֹונָּבְרַק איִד ןעֶגעוֶו ןּדנ

 טְזאָלְּב םיִנְמְנעֶקְרעֶד איִד .סיִנְטְנעֶקְרעֶד עֶלַא ןעֶּבאָה ריִמ
 טְקְנעֶד רעֶנייֵא ןעוֶו :ףיוא טעיֹוּב עֶּביִל איֵד רעֶּבָא ,ףיֹוא
 םְראַדאַּב ןעֶמ איו טיִנ ָּךאָנ רֶע םיִיַו ,םעֶּפֶע םייוַו רֶע זַא
 ןּופ זיִא רעֶד ,טאָב טֶּביִל רעֶנייֵא ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶסיוִז ּוצ

 :טְנעֶקְרעֶדְנֶא םֶהיֵא
 4 ,רַעֶטעֶגְּפָא איִד ּוצ תֹונָּבְרִק ןּופ ןעֶסֶע םעֶד ןעֶנעוֶו םּורְד
 טְלעוֶו רעֶד ןיִא טיִנְראָג זיִא טאָנְפָא ןייַא זַא ןעֶסיוִו ריִמ
 : רעֶנייֵא רעֶסיֹוא טאָנ ןייק ןעֶנאַהְראַפ םיִנ זיִא םִע זַא דְנּוא
 סאו עֶכְלעֶזַא ןעֶנאַהְראַפ ּוליּפַא ןעֶנעֶז םִע עֶׁשְטאָח ןיראוָו

 רעֶדָא לעֶמיִה םיִא רעֶדעֶזְְטְנֶע ,רעֶּטעֶג ןעֶפּורעֶגְנֶא ןעֶרעוֶו
 עֶליִפ דְנּוא רעֶטעֶג עֶליִפ ןעֶנעֶז םִע תַמְחַמ ,ךֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 6 ןּופ ,רעֶטאָפ רעֶד ,טאָג ןייֵא זיִא םֶנּוא ּוצ רעֶּבֶא :ןעֶראַה
 דְנּוא ,םֶהיֵא ּוצ ריִמ דְנּוא ןעֶכאַז עַלַא ןעֶנעֶז סֶע ןעֶבְלעוֶו

 ןעֶכאַז עֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶכְלעֶו ָּךְרּוד .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראָה ןייֵא
 7 זיִא עֶלַא ןיִא טינ רעֶּבָא :םֶהיֵא ךרּוד ריִמ דְנּוא
 םעֶד ןּופ ןעֶסיִועֶג טיִמ עֶכיִלְמֶע רעֶּבָא ;םיִנְטְנעֶקְרעֶד
 דְנּוא ,טאָנְּפָא םּוצ ןְּבְרִק ַא איו דִנּוצַא זיִּב ןעֶסֶע .טאָנַּפָא
 :טְקעֶלְפעֶּב ןעֶסיוִועֶג רֶעייֵז זיִא ְּךאַוְׁש זיִא םִע םעֶדְניִא
 ;טאָג ּוצ ןעֶלְהעֶפְמֶע טיִנ םנּוא טעוֶו זייַּפְש איִד רעֶּבָא
 ,רעֶנְרֶע טיִנ ריִמ ןעֶנעֶז טיִנ ּוליִפַא ןעֶסֶע ריִמ ןעֶו ןיִראָו
 טּביִג רעֶּבָא :רעֶסעֶּב טינ רִיַמ ןעֶנעֶז ןעֶסֶע ריִמ ןעֶו דְנּוא
 גָנּולְכיֹורְטְׁש ַא ןייַז טיִנ לאָז טְבאַמ עֶרֶעייֵא עֶזיִד זַא גְנּוטְכַא
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 ןעֶהעֶז ְךיִד טעוֶו רעֶציִמיִא ןעֶו ןיִראָו :עֶּכאַַוְׁש איד ּוצ 0

 ׁשיִט ּוצ טְציִז אּוד זַא םיִנְטְנעֶקְרעֶד טְסאָה אּוד סאוָו
 ןעֶסיוִועֶג סאָד טיִנ טעוֶו ;טאָגְּפֶא ןייֵא ןופ לעֶּפְמעֶט םיִא
 איד ןעֶסֶע ּוצ ןעֶרעֶו טְקְראַטְׁשעֶג ןעֶכאַַוְׁש םעֶד ןּופ

 עֶנייֵד ְָּךְרּוד ןיִראָו ?רעֶטעֶנְּפָא איִד ּוצ תֹונָּבְרִק 1
 ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶריֹולְרעֶפ רעֶכאוַוְׁש רעֶד זיִא םיִנָטְנעֶקְרעֶד
 ;ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא ַחיִׁשָמ ןעֶכְלעֶו ראַפ רעֶדּורְּב רעֶד

 ,רעֶריִרְּב איִד ןעֶנעֶק יֹוזַא טְגיִדְניִז רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא 2
 רֶהיִא טְגיִדְניִז ,ןעֶסיוִועֶג םעֶכאַוְׁש רֶעייֵז טְגאָלְׁש דִנּוא
 רעֶדּורְּב ןייֵמ טְכאַמ זייֵּפְש ןעֶו ןעֶד יֹוזַא :ַחיִׁשָמ ןעֶנעֶק
 יִדְּכ ;ןעֶסֶע טיִנ ׁשייֵלְפ ןייק גיִּבִע ְּךיִא ליוװ ןעֶלְכיֹורְטְׁש

 :ןעֶכאַמ ןעֶלְכיֹורְטְׁש רעֶדּורְּב ןייֵמ טיִנ לאָז ְךיִא
 ט לעטיפאק

 ?אייֵרְפ טיִנ ָךיִא ןיִּב ?לעֶטְסאָּפַא ןייֵא טיִנ ְּךיִא ןיִּב 1
 טְנעֶז ?ראַה ןְרעֶזְנּוא ַעּוׁשִי ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ָּךיִא ּבאָה

 ןיִּב ְךיִא ןעֶװ ?ראַה םעֶד ןיִא קְרעוֶו ןייֵמ טיִנ רֶהיֵא 2

 ;ָךייֵא ּוצ ְָּךאָד ְּךיִא ןיִּב ,עֶרעֶדְנַא ּוצ לעֶטְסאָּפַא ןייֵא טיִנ
 ןיִא רֶהיֵא טְנעֶז תֹוחיִלְׁש ןייֵמ ןּופ לעֶניִז רעֶד ןיִראוָו

 ְךיִמ ןעֶרעֶהְרעֶפ סאוָו איִד ּוצ רעֶּפְטְנִע ןייֵמ :ראַה םעֶד 2
 דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ טְכאַמ עֶנייֵק טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה :סאָד זיִא 4
 -ּוַצְמּורַא טְכאַמ עֶנייֵק טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ?ןעֶקְניִרְט ּוצ ּ?

 איִד איוִו יֹוזַא ,עֶניִּביֹולְג ַא זיִא םאִח ּבייֵװ ַא ןעֶרְהיִפ
 ,ראַה םעֶד ןּופ רעֶדיִרְּב איִד דְנּוא ,לעֶטְסאָּפַא עֶרעֶדְנַא

 ןעֶּבַאָה אֶּבַנ-רַּב דְנּוא ןייֵלַא ְּךיִא רעֶדָא ?אָפיֵּכ דְנּוא 6
 ?ןעֶטייֵּבְרַא טיִנ ןעֶלאָז ריִמ טְכאַמ עֶנייֵק טיִנ ריִמ

 עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ףיֹוא םיֹורַא טְהעֶנ הָמָחְלִמ לַעַּב רעֶכְלעוֶו 7
 טיִנ טֶסֶע דְנּוא ןעֶטְראָגְנייוֵו ַא טְצְנאַלְפ רעוֶו ?ןעֶטְסאָק
 ועֶדאַטְס ַא טְרעֶמיִפ רעוֶו רעֶדָא !ןּופְרעֶד טְכּורְפ איִד

 דעֶר !עֶדאַטְס רעֶד ןּופ ָּךֶליִמ רעֶד ןּופ טיִנ טְסֶע דנּוא 8
 ְךיֹוא טיִנ טְנאָז רעֶדָא ?שְנעֶמ ַא איו סאָד ןעֶד ְךיִא

 טְהעֶמְׁש הֶׁשֹמ תַרֹוּת ןיִא ןיִראָו ?םעֶזיִד ץעֶזעֶנ םאָד 9
 ליֹומ םאָד ןעֶסיִלְׁשְרעֶפ טיִנ טְסְלאָז אּוד ,ןעֶּביִרְׁשעֶג םִע
 טְנְראָז .'ד הייכ םירבד .טְשעֶרְד רֶע ןעוֶו סְקָא םעֶד ןּופ

 ןעֶצְנאַג םיִא סאָד רֶע טְגאָז רעֶדָא ?ןעֶסְקֶא ראַפ טאָג ןעֶד 0
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 זיִא ןעֶנעוֶו טְרעֶזְנּוא ןּופ אל ?ןעֶנעוֶו טְרעֶזְנּוא ןּוֿפ
 ּוצ בִיּוהְמ זיִא טְרעֶקַא סאָו רעֶד לייוװ ,ןעֶּביִרְׁשעֶג םִע
 לייֵהְמ ַא טְׁשעֶרְד סאו רעֶד דְנּוא ,גָנּונְפאָה טיִמ ןְרעֶקַא
 :בָנּונְפאָה טיִמ ןעֶּבאָה ּוצ
 זיִא ןעֶבאַז עֶכיִלְטְסייִג טֶעייֵזעֶג ְּךייַא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו
 עֶכיִלְׁשייֵלְפ עֶרֶעייֵא ןעֶדייֵנְׁש ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו ליִפ ּוצ םִע
 12 טְכאַמ רעֶזיִד זיִא לייֵהְט ַא ןעֶּבאָה עֶרעֶדְנַא ןעוֶו ?ןעֶכאַז
 ריִמ רעֶּבָא ?רֶהעֶמ ליפ טיִנ ריִמ ןעֶלאָז ;ְךייַא רעֶּביִא

 ןעֶדייֵל ריִמ טְרֶעייֵנ ,טְכאַמ עֶזיִד טְצּונעֶּב טיִנ ןעֶּבאָה
 ןעֶכאַמ טיִנ םיִנְרעֶדְניִה םּוׁש ןייק ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּב ,םעֶלַא
 13 זַא טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו :ַחיִׁשָמ ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ּוצ
 םעֶד ןּופ ןעֶסֶע ןעֶכאַז עֶניִלייֵה ןיִא ןעֶניִד םאִו איִד
 ַחַּבְוִמ םעֶד אייַּב ןעֶניִד סאָו איִד דְנּוא ;ׁשֶדְקִמַה תיֵּב
 14 רעֶד ְךיֹוא טאָה יֹוזַא ?ֵחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ לייֵהְט ַא ןעֶּבאָה
 הָרּוׂשְּב איִד ןעֶניִדעֶרְּפ סאָו איִד זַא טְלעֶטְׁשעֶּב ראַה
 15 ָּךיִא רעֶּבָא :הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ןּופ ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז הָבֹוט
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְצּונעֶּב טיִנ ןעֶכאַז עֶזיִד ןּופ עֶנייֵק ּבאָה
 ;ןעֶהעֶׁשעֶנ יֹוזַא ריִמ ּוצ לאָז םִע זַא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טיִנ םעֶזיִד
 רעֶדיֵא ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ רעֶּביִל ריִמ זיִא םִע ןיִראָו
 ןעו ןיִראָו :ןעֶכאַמ טְשיִנ ּוצ ןעֶמְהיִר ןייֵמ לאָז רעֶציִמיִא
 ;ןעֶמְהיִר ןייק ריִמ ּוצ זיִא הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד גיִדעֶרְּפ ָךיִא
 ְךיִא ןעוֶו ריִמ העְח ןיִראָו ;ןּוהְט סֶע זּומ ְָךיִא ןיִראוָו
 17 אּוהְט ְּךיִא ןעוֶו ןיִראָו :הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד טיִנ גיִדעֶרַּפ

 ןעוֶו רעֶּבָא ;רֵכְׂש ַא ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ,ןעֶליוִז ןעֶטּונ ןּופ םאָד
 18 םאָו :טְעיֹורְטְרעֶפְנַא גְנּוטְביִרְנָא עֶנייֵא ריִמ זיִא ,ןְרעֶנְנּוא
 הָרּוׂשְּב איִד ניִדעֶרְּפ ְּךיִא ןעֶו זַא ?ןיֹול ןייֵמ ןעֶד ויִא
 אייֵרְפ תֹואָצֹוה ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ְָּךיִא לאָז הָבֹוט
 הָרּוׂשְּב רעֶד ןיִא טְכאַמ עֶנייֵמ טיִנ לאָז ְּךיִא יֵדְּכ .ןעֶכאַמ
 :ןעֶצּונְּפֶָא טְבעֶלְׁש הָבֹוט

 ְךיִמ ְּךיִא ּבאָה .עֶלַא ןופ אייֵרְפ ןיִּב ָּךיִא עֶׁשְּטאָח ןיִראו
 לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,עֶלַא ּוצ טְכעֶנְק ַא ראַפ טְכאַמעֶג ְּךאָד
 ןעֶראָועֶג ְּךיִא ןיִּב ןעֶדּוי איִד ּוצ דְנּוא :ןעֶניוִועֶג רֶהעָמ
 איד ּוצ ;ןעֶניִועֶג ןעֶדּוי איִד לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,דּוי ַא איוִו
 רעֶטְנּוא רעֶנייֵא איו ן'עֶזעֶנ םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םאוָו

 1 וי

 1 שמ

 19 יי

= 
2) 
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 םעֶד רעֶטְנּוא טְסְּבְלעֶז טיִנ ןיִּב ְּךיִא םעֶדְניִא ,קעֶזעֶג םעֶד
 רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז סאו ןעֶניִועֶג איִד לאָז ְּךיִא יֵדְּכ ,ץעֶזעֶג

 רעֶנייֵא איוִו ץעֶזעֶג ןְהָא ןעֶנעֶז סאָָו איִד ּוצ :ץעֶזעֶג םעֶד :

 טאָג ּוצ ץעֶזעֶג .ןֶהֶא טיִנ ןיִּב ָךיִא םעֶדְניִא ,ץעֶזעֶג ןֶהֶא
 ןעֶניוועֶג איד לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,ַחיִׁשָמ ּוצ ץעֶזעֶג םיִא טְרֶעייֵנ

 ְךיִא ןיִּב עֶכאַוְׁש איִד ּוצ :ץעֶזעֶנ ןְרֶא ןעֶנעֶז םאָו
 איד .ןעֶניוִועֶג לאָז ָּךיִא יִדְּכ ,רעֶכאַוְׁש ַא איו ןעֶראועֶ

27 
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 שד

 לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,עָלַא ּוצ םעֶלַא ןעֶראוָועֶג ןיִּב ָּךיִא ;עֶכאַוְׁש
 םעֶלַא סאָד דְנּוא :ןעֶטעֶר עֶכיִלְטֶע ןְפֹוא ןעֶדעֶי ףיֹוא
 לאָז ְּךיִא יִדְּכ ,הָבֹוט הֵרּוׂשְּב רעֶד ןעֶנעוֶו ְּךיִא אּוהְט

 איד זַא טיִנ רֶהיִא טְסייֵו :ןעֶּבאָה לייֵהְט ַא ןעֶניִרְד 2
 רעֶּבָא ,עֶלַא ןעֶפיֹול טעוֶועֶנ-ףיֹול ַא ןיִא ןעֶפיֹול םאו
 יִדְּכ ,יֹוזַא רֶהיֵא טְפיֹול ?וייֵרְּפ םעֶד טְמּוקאַּב רעֶנייֵא
 םאָװ רעֶכיִלְטיִא דְנּוא :ןעֶטְלאַהְרעֶד םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא
 עֶנעֶי ןעֶד ,ּפָא םעֶלַא ןיִא ְּךיִז טְלאַה רעֶד טעֶטייֵרְטְש

 עֶכיֵלְּבְרעֶדְרעֶפ ַא ןעֶמּוקעֶּב ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ יֹוזַא .ןּוהְט
 ףיֹול םּורְד :עֶכיִלְּבְרעֶדְרעֶפְנּוא עֶנייֵא .ריִמ רעֶּבָא ,ןיֹורק
 יֹוזַא טייְרְּטְׁש ְּךיִא ,םעֶסיוועֶגְנּוא ףיֹוא איו םיִנ ,יֹוזַא ְּךיִא
 ְךיִא טְרֶעייַנ :טפול איד ןיִא גאָלְׁש ְךיִא איִװח טיִנ

 טְפאַׁשְטְכעֶנְק ןיִא םֶהיֵא טְלאַה דְנּוא ּבייל ןייֵמ קיִרְדְרעֶטְנּוא
 טיִנ לאָז ְּךיִא ,טְגיִרעֶרְּפעֶג עֶרעֶדְנָא ּוצ ּבאָה ְּךיִא ןעו יֵדְּכ
 :ןעֶרעוֶו ןעֶפְראוָוְרעֶפ טְסְּבִלעֶד

 י לעטיפאק
 ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶסיוו טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא טיִנ ליוז ָּךיִא ןיִראוָו
 -עֶנ ןעֶקְלאָָו םעֶד רעֶטְנּוא עֶלַא ןעֶנעֶז תֹובָא עֶרעֶזְנּוא זַא
 ;ןעֶגְנאַגעֶגְרעֶּביִרַא םַי םעֶד ָּךְרּוד עֶלַא ןעֶנעֶז רֶנּוא ,ןעֶזעוֶו
 ןעֶקְלאוָו םיִא הָׁשֹמ ּוצ ןעֶראוועֶג םָלֵבֹוטעֶג עֶלַא ןעֶנעֶז דְנּוא
 עֶכילְטְסייֵג עֶניִּבְלעֶז איִד עֶלַא ןעֶּבאָה דְנּוא : םַי םיִא דְנּוא
 עֶכיִלְטְסייִג עֶניִּבְלעֶז סאָד עֶלַא ןעֶּבאָה דְנּוא :ןעֶסעֶנעֶג זייֵּפְׁש

 ןּופ ןעֶקְנּורְטעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו .;ןעֶקְנּורְטעֶג קְנעֶרְטעֶנ
 דָנּוא ,טְגְלאָפעֶגְבאָב אייֵז טאָה םאוָו זְלעֶפ ןעֶבְיַלְטְסייֵג םעֶד

 עֶטְסְנייֵמ איד רעֶּבֶא :ַחיִׁשְמ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא זְלעֶפ רעֶד
 אייז ןיִראָו ;ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו טאָנ טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז ןּופ

 : רָּבְדִמ רעֶד ןיֵא ןעֶמּוקעֶגְמּוא ןעֶנעֶד

 יי יט יו
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 6 -ְליִּבְראָפ ּוצ ןעֶהעֶׁשעֶנ םִנּוא ראַפ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶזיִד דְנּוא

 ןעֶטְכעֶלְׁש םּוצ רעֶטְסּולְג ןייַז טיִנ ןעֶלאָז ְריִמ יֵדְּכ ,רעֶד
 טיִנ ךיֹוא רֶהיֵא טייַז :טְסּולְנעֶג ןעֶּבאָה אייֵז איִח יֹוזַא
 םִע אי יֹוזַא ;אייֵז ןּופ עֶכיִלְּטֶע איז .יֹוזַא ,רעֶניִדְנעֶצעֶג
 -עֶגְרעֶריִנַא .ְּךיִז טאָה קְלאַָפ םאָד .ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶּטְׁש
 ןעֶנעֶז רָנּוא .ןעֶקְניִרְּט ּוצ דְנּוא ןעֶסֶע ּוצ טֶצעֶז
 8 ןעֶזאָל ְךיֹוא .ה בייל תומש :ןעֶליֵּפְׁש ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא
 אייֵז ןּופ עֶכיֵלְטֶע איו .יֹוזַא ,ןיִיַז הֶנֵזְמ טיִנ סֶנּוא ריִמ
 גאָט ןיֵא ןיִא ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶועוֶועֶג הָנְֵמ ןעֶּבְאָה
 ןעֶזאָל ָךיֹוא :דְנעֶזיֹוט גיִצְנאַוַוְצ .דְנּוא .אייֵרְד ןעֶלאַפעֶנ
 אייז ןּופ עֶכיִלְטֶע איו יֹוזַא ,ראָה םעֶד ןעֶפּורְּפ טיִנ רִיַמ
 ;ןעֶגְנאַלְׁש ךְרּוד ןעֶמּוקעֶנְמּוא ןעֶנעֶז רָנֹוא טְפּורְּפעֶג ןעֶּבאָה
 10 ןעֶּבאָה אייז ןּופ עֶּכיִלְטֶע איז יֹוזַא ,טיִנ רֶהיִא טְלעֶמְרּומ
 םעֶד ְּךְרּוד ןעֶמּוקעֶנְמּוא ןעֶנעֶז דִנּוא טְלעֶמְרּומעֶנ
 11 אייֵז ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶכאַז עֶויִד דְנּוא :רעֶּבְרעֶדְרעֶפ
 םֶנּוא ּוצ ןעֶנעֶז אייֵז דִנּוא ,רעֶרְליִּבְראַפ ּוצ ןעֶפאָרְטעֶג
 רעֶד ןּופ דֶנֶע סאָד עֶכְלעוֶו ּוצ ,גְנּונְראַַו ַא ראַפ ןעֶּביִרְׁשעֶג
 12 רֶע זַא טְקְנעֶד םאֶװ רעֶד םּורָד :ןעֶמּוקעֶג וַיִא טְלעוֶו
 ;ןעֶלאַפ טיִנ לאָז רֶע זַא ןעֶּבעֶנ בְנּומְבַא רֶע זאָל ,טְהעֶטְׁש
 13 סאוָו טְרֶעייֵנ ןעֶפאָרְטעֶג טיִנ גָנּופיִרְּפ ענייֵק ָּךייַא טאָה םִע
 ְךייַא טעוֶו רעֶד ,אייֵרְטעֶג זיִא טאָג רעֶּבא ;ָּךיִלְׁשְנעֶמ זיִא
 טְנאָק רֶהיֵא איו רֶהעֶמ ןעֶרעֶו םָפּורְפעֶנ ןעֶזאָל טיִנ
 ְךיֹוא גְנּופיִרְפ רעֶד טיִמ טעוֶו רֶע טְרֶעייֵנ ,ןעֶטְלאַהְסיֹוא

 ןעֶנעֶק סֶע טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,גְנאַגְסיֹוא .םעֶד .ןעֶכאַמ
 :ןעֶנאָרְטְרעֶד
 14 :טְסְניִדְנעֶצעֶג ןּופ טֶהיֵלְפ ,עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ,םּורְד
 15 ְּךיִא סאָו רֶהיֵא םעֶטְּכיִר ;טייֵל עֶנּולְק ּוצ איז דער ְּךיִא
 16 טיִנ םִע זיִא ,ןעֶשְנעֶּב ריִמ םאְז הָכָרְּב ןּופ םֹוּכ רעֶד :נַאָז
 טיֹורְּב סאָד ?ַחיִׁשָמ ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ טְפאַׁשְנייֶמעֶג איד
 ןּופ טְפאַׁשְנייֵמעֶג איִד טיִנ םִע זיִא .,ןעֶכעֶרְּב ריִמ סאוָו

 17 ןעֶנעֶז עֶליִפ ןעֶנעֶז סאו רִיִמ ןיִראָָו ?ַחֵיִׁשְמ ןּופ ּביִיְל םעֶד
 ַא עֶלַא ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו ;ּבייֵל ןייֵא דְנּוא טיֹורְּב ןִייא

 18 םעֶד ְךאָנ לֵאָרְׂשִי איִד ןְהֶא טְהעֶז :טיֹורְּב ןייֵא ןיֵא לייֵהְט
 טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז תֹונְּבְרִק איִד ןעֶסֶע סאָו איִד ;ׁשייֵלְפ

 יב

0 



444 

19 

20 

  ִּכ
 סט

 י רעטניראק א

 ןעֶמ םאִו זַא ?ןעֶד ְּךיִא גאָז סאָו ?ֵחֵּבְזִמ םיִא םיִפְּתּוש

 ןיַא זַא רעֶדָא ?סעֶּפֶע זיִא טאָנְּפָא ןייֵא ּוצ ביִרְקַמ זיִא
 איִד סאָו סאָד זַא ,גאָז ְּךיִא רעֶּבָא ? סעֶּפֶע זיִא טאָנְּפָא
 רְנּוא םיִדֵש ּוצ ביִרְקַמ אייֵז ןעֶנעֶז ביִרְקַמ ןעֶנעֶז םיֹוג

 -ִנייֵמעֶג טְלאָז רֶהיִא זַא טיִנ ליװ ְּךיִא דְנּוא ; טאָג ּוצ טיִנ
 םעֶד ןעֶקְניִרְט טיִנ טְנעֶק רֶהיֵא :םיִדֵש טיִמ ןעֶּבאָה טפאש

 טְנעֶק רֶהיֵא ;םיִדֵש ןּופ םֹוּכ םעֶד דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ םֹוּכ

 דְנּוא ראַה םעֶד ןּופ ׁשיִט םיִא לייֵהְט ַא ןעֶּבאָה טיִנ
 םעֶד ריִמ ןעֶנְרעֶצְרעֶד רעֶדָא :םיִדְׁש ןּופ ׁשיִט םיִא
 ?רֶע איז רעֶקְראַטְׁש ריִמ ןעֶנעֶז ? הֶאְנִק ּוצ ראַה
 ;ְךיִלָצּונ זיִא סעֶלַא טיִנ רעֶּבָא .טְּביֹולְרעֶד זיִא םעֶלַא
 -ְךעֶפ םעֶלַא טיִנ רעֶּבָא ,טְּביֹולְרעֶד זיִא םעֶלַא

 ןעֶצּונ םעֶנעֶנייֵא ןייַז ןעֶכּוז טיִנ רעֶנייֵק זאָל :טְרעֶסעֶּב :
 םעֶלַא :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ ןעֶצּונ םעֶד רעֶכיֵלְטיִא טְרֶעייִנ !

 דְנּוא ,טֶסֶע םאָד ,טְפיֹוקְרעֶפ עֶקְטאַו רעֶד ןיִא זיִא םאו
 איד ןיִראָו :ןעֶסיִועֶג םעֶד ןעֶנעוֶו ָּךאָנ טיִנ טְגעֶרְּפ 6

 :ןעֶניִרְד זיִא סאָו סעֶלַא דְנּוא ,םיִראָה םעֶד זיִא דְרֶע
 ְךייַא טעוֶו עֶניִּביֹולְגְנּוא איִד ןּופ רעֶנייֵא ןעוֶו .'א ד'כ םילהת
 טְסֶע ןעֶהעֶג טְליִז רֶהיֵא דְנּוא הָדּועֶס ַא ּוצ ןעֶטעֶּבְנייֵא
 ְךאָנ טיִנ טְנעֶרְפ דְנּוא טְלעֶטְׁשעֶגְראַפ ְּךייֵא זיִא םאו םעֶלַא
 ְךייַא וצ טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו רעֶּבָא : ןעֶסיוִועֶג םעֶד ןעֶנעוֶו
 -עֶז טיִנ םֶסֶע יֹוזַא ,רעֶטעֶנְּפָא ּוצ ןֶּבְרַק ַא זיִא סאָד ,ןעֶנאָז
 םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא טְנאָזעֶג ְָּךייֵא סֶע טאָה םאֶו םעֶד ןעֶנ
 ןייֵלַא ריִד ןּופ טיִנ ;ְּךיִא נאָז ןעֶסיוִועֶג סאָד :ןעֶסיוִועֶנ
 טייֵהייֵרְפ עֶנייֵמ לאָז םּוראָו ; ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ טְרֶעייֵנ

 ןיִראָו ?ןעֶסיוִועֶג סְנְרעֶדְנַא ןייַא אייֵּפ ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִרעֶג
 ןיִּב םּוראו ,דאָנְנ רעֶד ָּךְרּוד ןעֶניִרְד לייֵהְט ַא םעֶנ ָּךיִא ןעוֶו
 ראַפְרעֶד ּבאָה ְּךיִא סאו ְּךאַז ַא רעֶּביִא טְרעֶטְסעֶלעֶג ְּךיִא
 רעֶדָא טְקְניִרְט רעֶדָא טְסֶע רֶהיֵא ּביֹוא םּורְד :טְקְנאַדעֶג

 טְּביִג :טאָנ ןּופ רֹובָּכ םוצ םעֶלַא טּוהְמ ,טּודְמ רֶהיֵא סאוָו 2
 ןעֶקעֶרְנ איִד ּוצ רעֶדָא ןעֶדּוי איִד ּוצ סיֹוטְׁשִנֶא ןייק טיִנ
 לעֶפעֶג ְךיֹוא ְּךיִא איוִז ָּךייֵלְנ ;טאָנ ןּופ הָלהק רעֶד ּוצ רעֶדָא
 םעֶד טְרֶעייֵנ ןעֶצּונ םעֶנעֶנייֵא ןייֵמ טיִנ ְּךּוז דנּוא ,םעֶלַא ןיִא
 :ןעֶרעֶֶו טעֶמעֶרעֶג ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,עֶליִפ ןּופ ןעֶצּונ
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 ;ַחיִׁשְמ ןּופ ְּךיֹוא ְּךיִא איז יֹוזַא ,ריִמ ןּופ רעֶגְלאָפְכאָנ טייֵז
 ןיא ְּךיִמ טְקְנעֶדעֶג רֶהיֵא זַא ,רעֶדיִרְּב ;ךייַא ּביֹול ָּךיִא ןונ
 יֹוזַא ןעֶגְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא איִד טְלאַה רֶהיֵא זַא דְנּוא ,םעֶלַא

 ליוז ָךיִא רעֶּבָא :ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא ָּךייֵא אייֵז ּבאָה ְךיִא איז
 -ַמיִא ןּופ טְּפיֹוה םאָד זיִא ַחיִׁשָמ זַא ,ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא זַא
 ןאַמ רעֶד זיִא ּבייוֵו םעֶד ןּופ טּפיֹוד םאָד דְנּוא ,ןאַמ ןעֶביִל
 סאוָו ןאַמ רעֶכיִלְטיִא :טאָג זיִא ַחיִׁשָמ ןּופ טְּפיֹוה רעֶד דֶנּוֲא
 טְקעֶרעֶּב זיִא פאָק ןייַז דְנּוא ,תֹואּובְנ טְנאָז רעֶדָא טעֶמעֶּב
 סאָװ איֹורְּפ עֶכיִלְטיִא דְנּוא :ּפאק ןייַז טְמעֶׁשְרעֶפ רעֶד
 טיִנ זיִא פאק רֶהיֵא דְנּוא ,תֹואּובְנ טְנאָז רעֶדָא טעֶטעֶּב
 יֹוזַא זיִא סֶע ןיִראָָו ,ּפאָק רֶהיֵא טְמְהעֶׁשְרעֶּפ איִד ,טְקעֶדעֶּב
 איֹורְפ ַא ןעוֶו ןיִראָו :טְלאָנעֶג ָּךיִז טאָה איִז איו ָּךייֵלְג
 ןעוֶו רעֶּבָא ;ןעֶרעֶׁש ְּךיֹוא ְּךיִז איִז זאָל ,טְקעֶדעֶּב טיִנ זיִא
 ןעֶרעֶׁש ְּךיִז לאָז איִז זַא איֹורְפ ַא ראַפ דְנאַׁש ַא ויִא םִע
 -אַּב ןאַמ ַא ןיִראָו :ןייַז טְקעֶדעֶּב איִז זאָל ןעֶלאָנ רעֶדָא
 דֶליִּב סאָד זיִא רֶע לייוװ ,ןעֶקעֶדעֶּב ּפאָק םעֶד טיִנ ףֶרֶאַד
 רעֶד זיִא איֹורְפ איִד רעֶּבָא ;טאָנ ןּופ דֹובָּכ רעֶד דִנּוא
 רעֶד ןּופ טיִנ זיִא ןאַמ רעֶד ןיִראָו :ןאַמ םעֶד ןּופ דֹובָּכ
 ןאַמ רעֶד ןיִראָָו :ןאַמ םעֶד ןּופ איֹורְפ איִד טְרֶעייֵנ איֹורְפ
 טְרֶעייֵנ ,איֹורְפ רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶראוְועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב טיִנ זיִא

 איד ףְראַדעֶּב ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :ןאַמ םעֶד ןעֶגעוֶו איֹורְפ  אּיִד
 ןעֶנעוֶו ּפאָק רֶהיֵא ףיֹוא טְכאַמ ןּופ ןעֶכייֵצ ַא ןעֶּבאָה אֵיֹורַפ
 םעֶד ןְהָא טיִנ איֹורְפ איִד זיִא ָּךאָד רעֶּבָא :םיִכָאְלַמ איד
 םעֶד ןיִא איֹורְּפ רעֶד ןְהֶא טיִנ זיִא ןאַמ רעֶד דְנּוא ןאַמ
 ןאַמ םעֶד ןּופ זיִא איֹורְפ איִד איז ְךייֵלְנ ןיִראָו :ראַה
 םעֶלַא רעֶּבָא ;איֹורְּפ רעֶד ְּךְרּוד ןאַמ רעֶד ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא
 םִע טְסאַפ ;טְסְּבְלעֶז ְּךייֵא אייֵּב טעֶטְכיִר :טאָנ ןּופ זיִא
 טְרְהעֶל ?ןעֶטעֶּב ּוצ טאָ ּוצ טְקעֶדעֶּבְנּוא איֹורְפ ַא ראַפ
 דְנאַש ַא זיִא סֶע זַא ,טְסְּבְלעֶז רּומאַנ איִד ְּךיֹוא טיִנ  ָּךייֵא
 איֹורְפ ַא ןעוֶו רעֶּבָא ? רָאָה עֶנְנאַל טאָה רֶע ןעוֶו ןאַמ ַא ראָפ
 רָאָה איד ןיִראָו ; דֹובָּכ ַא רֶהיֵא ראַפ זיִא רָאָה עֶנְנאַל טאָה
 ַא ןעוֶו רעֶּבָא :רֶעייֵלְׁש ַא ראַפ ןעֶּבעֶגעֶנ רֶהיֵא ּוצ ןעֶנעֶז

 יֹוזַא ,אייֵרעֶניִרְק ןּופ רעֶּבאָהְּביִל ַא ןייֵז ּוצ טְנייֵׁש . ןאָמ

448 

 סד

 שמ

 י-ה



 אי רעטניראק א 446

 תֹולֲהְק איִד טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,גָהְנִמ ןעֶכְלעֶזַא טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה
 :טאָנ ןּופ

 זַא טיִנ ְךיִא ּביֹול יֹוזַא ,ןָא סאָד ְּךייֵא גאָז ְךיִא ןעוֶו רעֶּבָא 7
 -ְךֶע םּוצ טְרֶעייֵנ ןְרעֶסעֶּב םּוצ טיִנ ןעֶמאַזּוצ טְמּוק רֶהיֵא

 תֹוקֹולְחַמ ןעֶנעֶז םִע זַא ְּךיִא רעֶה טְׁשְרֶעּוצ ןיִראָָו :ןְרעֶנ 8
 ,תּולֵהְק רעֶד ןיִא ןעֶמאַזּוצ טְמּוק רֶהיֵא ןעֶו ;ּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ !
 ןייַז ןעֶזּומ םִע ןיִראָו :םִע ְךיִא ּביֹולְנ לייֵהְט םּוצ דְנּוא 9

 ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ְּךיֹוא איִד יִדְּכ ;ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ תֹוּתַּכ

 טְנעֶקְרעֶד ְָּךייֵא ןעְׁשיִוְצ ןעֶלאָז ןעֶנאַטְׁשעֶּב גְנּופּורְּפ
 םִע זיִא יֹוזַא ןעֶמאַזוצ טְמּוק רֶהיֵא ןעוֶו םּורְד :ןעֶרעוֶו 0

 :ןעֶסֶע ּוצ ראַה םעֶד ןּופ לאָמְדְנעֶּבָא סאָד ְךיִלְגעֶמְנּוא
 טְשְרֶעּוצ רעֶכיִלְטיִא טְמעֶנ יֹוזַא ,טְסֶע רֶהיֵא ןעוֶו ןיִראוָו 1

 גירעֶנְנּוד זיִא רעֶנייֵא דְנּוא לאָמְדְנעֶּבָא ןעֶנייֵא ןייַז
 טיִנ ןעֶד רֶהיֵא טאָה :ןעֶקְנּורְטעֶּב רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא 22

 -ָניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע עֶזיִד ןיִא טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ רעֶזייֵה עֶנייֵק
 דְנּוא ,טאָנ ןּופ תֹולֲהְק איִד הֶזַבְמ רֶהיִא טְנעֶז רעֶדָא ?ןעֶק
 ּוַצ ְּךיִא לאָז סאָו ?טיִנ ןעֶּבאָה םאָו איִד טְמעֶׁשְרעֶפ
 ָךיִא ּביֹול םעֶזיִד ןיִא ?ןעֶּביֹול ָּךייַא ְךיִא לאָז ?ןעֶנאָז ְּךייֵא
 :טיִנ ְךייֵא

 ָךיִא סאו ןעֶועוֶועֶג לָּבַקְמ ראַה םעֶד ןּופ ּבאָה ְּךיִא ןיִראוָו
 רעֶד ןיִא ַעּוׁשִי ראַה רעֶד זַא ,ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא ְּךייֵא ּבאָה

 ןעֶראָועֶג ןעֶטְהאָרְרעֶפ זיִא רֶע רעֶד ןיִא טְכאַנ רעֶניִּבְלעֶז
 דָנּוא טְכאַמעֶנ הָכָרְּב ַא טאָה דְנּוא :טיֹורְּב ןעֶמּונעֶג טאָה 4

 סאוָו ּבייֵל ןייֵמ זיִא סאָד ,טְגאָזעֶג דֵנּוא ןעֶכאַרְּבּוצ םִע טאָה
 ךיֹוא יֹוזַא :ןעֶקְנעֶדְנָא ןייֵמ ּוצ םאָד טּוהְט ;ָךייֵא ראַפ זיִא 2

 טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לאָמְדְנעֶּבָא םעֶד ְּךאָנ םֹוּכ םעֶד
 טּוהְט ;טּולְּב ןייֵמ ןיִא תיִרְּב רֶעייֵנ רעֶד זיִא םֹוּכ רעֶזיִד
 :ןעֶקְנעֶדְנָא ןייֵמ ּוצ ,טְקְניִרְט רֶהיֵא איוז טָּפָא יֹוזַא ,סאָד

 דְנּוא טיֹורְּב םעֶזיִד טֶסֶע רֶהיִא איז טֶפֶא יֹוזַא ןיִראָו 6
 םעֶד ןּופ טיֹוט םעֶד עיִדֹומ רֶהיֵא טְנעֶז ,םֹוּכ םעֶזיִד טְקְניִרְט

 סאָד טֶּסֶע סאו רעֶד םּורְד :ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ויִּב ראה 7
 ,בִיָדְריוִוְנּוא ראַה םעֶד ןּופ םֹוּכ םעֶד טְקְניִרְט רעֶדָא טיֹורְּב
 םעֶד דִנּוא ּבייֵל םעֶד ןעֶנעֶק ןעֶניִדְלּוׁשְרעֶפ טעוֶו רעֶד

 ,ןעֶפּורְּפ ׁשְנעֶמ רעֶד ְּךיִז זאָל רעֶּבָא :ראַה םעֶד ןּופ טּולְּב 8
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 ןעֶקְניִרְט דְנּוא טיֹורְּב םעֶד ןּופ ןעֶסֶע רֶע זאָל יֹוזַא דְנּוא
 29 דִנּואטְסֶע ,טְקְניִרְט דְנּוא טְסֶע םאוָו רעֶד ןיִראוָו :םֹוּכ םעֶד ןּופ
 טיִנ טְנעֶקְרעֶד רֶע טְכיִרעֶג סאָד טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ּוצ טְקְניִרְט
 30 דִנּוא ְּךאַוַוְׁש עֶליִפ ןעֶנעֶז םּורָד :ראַה םעֶד ןּופ ּבייֵל םעֶד
 31 רעֶּבָא :ןעֶפאָלְׁש עֶליִפ דְנּוא ;ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ָּךיִלְקְנעֶרְק
 ןעֶטְלאָו יֹוזַא ןעֶנעֶקְרעֶד טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ןעֶטְלאָו ריִמ ןעוֶו
 32 דעֶנ ןעֶרעוֶו ריִמ ןעֶו רעֶּבָא :ןעֶרעֶֶו טעֶטְכיִרעֶנ טיִנ ריִמ
 ריִמ יִדְּכ ,ראַה םעֶד ןּופ טְפאָרְטְשעֶג רימ ןעֶנעֶז ,טעֶּטְכיִר
 33 םּורְד :טְלעֶֶו רעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו טְניִדְלּוׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז
 טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶמאַזּוצ טֶמּוק רֶהיֵא ןעֶז ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ
 34 ןעֶו :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ףיֹוא רעֶנייֵא טעֶטְראַו יֹוזַא ,ןעֶסֶע
 יִדְּכ ,ןעֶסֶע םייֵהְרעֶד ןיִא רֶע זאָל גיִרעֶנְנּוה זיִא רעֶנייֵא
 דְנּוא .ןעֶמּוקְנעֶמאַזּוצ ןעֶניִדְלּושְראַפ םּוצ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא

 :ןעֶמּוק לעוֶז ָךיִא ןעדֶז ןעֶטְכיִרְנייֵא ָּךיִא לעוֶו עֶניִרְּביִא סאָד
 בי לעטיפאק

 ְךיִא ליוִו ,רעֶדיִרְּב ,תֹונָּתַמ עֶכיִלְטְסייֵג איִד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא
 ןעֶו זַא טְסייוֵו רֶהיֵא :ןעֶסיוִו טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא טיִנ
 עֶמּומְש ןעֶנְנאַגעֶגְכאָנ רֶהיֵא טְנעֶז ,םִיֹוג ןעֶזעוֶועֶנ טְנעֶז רֶהיֵא
 :ןעֶראָועֶג טְרְהיִפעֶנ טְנעֶז רֶהיִא איז יֹוזַא ,רעֶטעֶנּפָא
 3 טעֶר סאָו רעֶנייֵק זַא ,ןעֶסיוִו ּוצ ְָךייַא ְָּךיִא אּוהְט םּורְד
 םָרֵח ןיִא זיִא ַעּושִי זַא טְגאָז טאָנ ןּופ טְסייֵג םעֶד ָּךְרּוד
 ץּוח ,ראַה רעֶד זיִא ַעּוׁשי זַא ןעֶנאָז ןעֶק רעֶנייֵק זַא דְנּוא
 :שֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ָּךְרּוד

 4 רעֶד רעֶּבָא ,תֹונָּתַמ עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןעֶנאַהְראַפ ןעֶנעֶז סֶע ןּזנ
 5 ,טְסְניִד עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז םִע דְנּוא :טְסייֵג רעֶניִּבְלעֶז
 עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז סֶע דְנּוא :ראַה רעֶניִּבְלעֶז רעֶד רעֶּבָא
 טקְריוִו רעֶד ,טאָנ רעֶניִּבְלעֶז רעֶד זיִא םִע רעֶּבָא ,קְרעוֶו

 טְסייֵג םעֶד ןּופ ןעֶקעֶלְּפְטְנַא םאֶד רעֶּבָא :ןעֶלַא ןיִא סעֶלַא
 8 ןיִראָו :לַלִּכ ןיִא ןעֶצּונ םּוצ ןעֶּבעֶנעֶג זיִא ןעֶכיִלְטיִא ּוצ
 ןּופ טְראוָו סאָד טְסייֵג םעֶד ָּךְרּוד ןעֶּבעֶנעֶג זיִא םעֶנייֵא ּוצ
 -ךעֶד ןּופ טְראוָו סאָד ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ דְנּוא ,םייֵהְזייֵו

 9 ןעֶרעֶדְנַא ןייַא ּוצ :טְסייֵג ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד ָּךאָנ םיִנְטְנעֶק
 ןְרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ דְנּוא ,טְסייֵג ןעֶגיִּבְלעֶז םעֶד ָּךְרּוד ןעֶּביֹולְנ
 10 ןייֵא ּוצ דְנּוא :טְסייֵג םעֶנייֵא םעֶד ְּךְרּוד תֹואּופְר ןּופ תֹונָּתַמ
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 ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא וצ דְנּוא ,טְכאַמ ןּופ ןעֶקְריוִו םאָד ןעֶרעֶדְנָא
 וַצ רעֶטְסייֵנ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ דְנּוא ,ןעֶנאָז ּוצ תֹואּובְנ

 ןּופ טְרַא עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ןעֶרעֶדְנַא ןייַא ּוצ ,ןעֶדייֵׁשְרעֶטְנּוא
 :ןעֶׁשְמייֵטְרעֶפ ּוצ תֹונֹוׁשְל ןעֶרעֶדְנַא ןייַא ּוצ דְנּוא ,תֹונֹוׁשְל

 טְסייֵג ּרעֶניִּבְלעֶזְרעֶד דְנּוא ןייֵא טְקְריוִו סעֶלַא סאָד רעֶּבִא

 :ןעֶליוִו ןייז ְּךאָנ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ּפָא טְלייֵהְמ רֶע םעֶדְניִא
 עֶליִפ טאָה דְנּוא םֶנייֵא זיִא ּבייֵל רעֶד אי יֹוזַא ןיִראוָו

 ּוליִפַא ,ּבייֵל םעֶנייֵא םעֶד ןּופ רעֶדיִלְנ עֶלַא רעֶּבָא ,רעֶדיִלְג
 זיִא יֹוזַא ,ּבייֵל ןייֵא ָּךאָד אייֵז ןעֶנעֶז עֶליִּפ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 עֶלַא ריִמ ןעֶנעֶז טְסייֵג ןייֵא ָּךְרּוד ןיִראָו :ַחיִׁשָמ רעֶד ְּךיֹוא
 רעֶדָא ןעֶדּוי ןעֶנעֶז ריִמ ּביֹוא ;ּבייֵל ןייַא ּוצ טְלֵבֹוטעֶג ְּךיֹוא
 ריִמ דְנּוא .אייֵרְפ רעֶדָא טְכעֶנְק ןעֶנעֶז ריִמ ּביֹוא ,ןעֶקעֶרְג

 רעֶד ןיִראָו :טְסייֵג ןייֵא טיִמ ןעֶקְנּורְטעֶגְנָא עֶלַא ןעֶנעֶז ו
 רעֶד ןעוֶו :עֶליִפ טְרֶעייֵנ ,דיִלָנ ןייֵא טיִנ ְּךיֹוא  זיִא .ּבייֵל
 ןיִּב יֹוזַא ,דְנאַה איד טיִנ ןיִּב ְּךיִא לייוו ,ןעֶגאָז לאָז םּופ
 םעֶד ןּופ ןעֶגעוֶוְטְסעֶד טיִנ רֶע זיִא ;ּבייֵל םעֶד ןּופ טיִנ ְּךיִא
 ןיִּב ְךיִא לייװ ,ןעֶנאָז לאָז רֶעיֹוא םאֶד ןעוֶו דְנּוא ?ּבייֵל
 םִע זיִא ;ּבייֵל םעֶד ןּופ טיִנ ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא ,גיֹוא טאָד טיִנ
 ּבייֵל עֶצְנאַנ רעֶד ןעוֶו ?ּבייֵל םעֶד ןּופ ןעֶנעוֶוְטְסעֶד טיִנ
 םאָד ןעוֶו ?רעֶהעֶנ סאָד ןייַז טעוֶו ּואוְו ,גיֹוא ןייֵא ןייז לאָז
 ?ןעֶקעֶמְׁש םאָד ןייַז טעֶו ּואְו ,רעֶהעֶג ןייַז לאָז עֶצְנאַה
 םעֶכיִלְטיִא רעֶדיִלְנ איִד טְצעֶזעֶג טאָנ טאָה דִנּוצַא רעֶּבָא

 עֶלַא ןעוֶו דְנּוא :טְלאָועֶג טאָה רֶע איו יֹוזַא ,ּבייֵל םיִא :
 רעֶּבָא ?ּבייֵל רעֶד ןייַז טעוֶו ּואוְו ,דיִלְנ ןייֵא ןייַז ןעֶלאָז
 ;ּבייֵל ןייֵא ְּךאָד דְנּוא ,רעֶדיִלְג עֶליִפ אָד ןעֶנעֶז רֶנּוצַא
 -עַּב ְּךיִא ,דְנאַה רעֶד ּוצ ןעֶנאָז טיִנ ןאָק גיֹוא םאָד דְנּוא
 םיִפ איד ּוצ ּפאָק רעֶד רעֶדיִװ רעֶדָא ;טיִנ ְּךיִד ףְראַד
 רעֶדיִלְג איִד רֶהעֶמ ליִפ טְרֶעיִיֵנ :טיִנ ְּךייא ףְראַדעֶּב ָּךיִא
 עֶטְסְכאַַוְׁש איִד זַא ןעֶטְכאַרְטעֶּב ריִמ סאו ּבייֵל םעֶד ןּופ
 רִיִמ סאָו ּבייל םעֶד ןּופ רעֶדיִלְג איִד דְנּוא :ניִטעֶנ ןעֶנעֶז
 רֹובָּב רֶהעֶמ ריִמ ןּוהְט איִד ּוצ עֶסּואיִמ זַא ןעֶטְכאַרְטעֶּב
 ןעֶנעֶז איִד ,גיִדְנעֶטְׁשְנַא טיִנ ןעֶנעֶז סאָו איִד דְנּוא .,ןָא

 -ְנעֶטְׁשְנַא עֶרעֶזְנּוא רעֶּבָא :ןעֶטְלאַהעֶג גיִדְנעֶטְׁשְנַא רֶהעֶמ
 םעֶד טאָה טאָג רעֶּבֶא ;טיִנ סֶע ןעֶפְראַדעֶּב רעֶדיִלְג עֶגיִד
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 םעֶד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה דְנּוא .טְּפעֶהעֶגְנעֶֶמאַזּוצ ּבייֵל
 25 טיִנ לאָז םִע יֵדְּב :רֹובָּכ רֶהעֶמ ןֹורָסִח ַא טאָה סאו לייֵהְט
 ןעֶלאָז רעֶדיִלְנ איֵד טְרֶעייֵנ ;ּבייֵל םיִא תַקֹולֲחַמ עֶנייֵק ןייַז

 26 ןייֵא ןעדֶו דְנּוא :ןעֶגְראָז ְךיילְג ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ראַפ םֶנייַא
 ;טיִמְרעֶד רעֶדיִלְג עֶלַא ןעֶדייֵל יֹוזַא ,ןעֶדייֵל טעוֶו ריִלָנ

 רעֶדיִלְג עֶלַא ְךיִז ןֶעייֵרְפ יֹוזַא ,טְּבעֶהְרֶע זיִא דיֵלְג ןייַא ןעוֶו
 27 דָנּוא .ַחיִׁשָמ ןּופ ּבייֵל רעֶד טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא :ןעֶמאַזּוצ

 ;לייֵהְט ןייֵז ָּךאָנ רעֶדעֶי רעֶדיִלְג
 28 הָלֲהְק רעֶד ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְנייֵא עֶכיִלְטֶע טאָה טאָג דְנּוא
 -ָהעֶל םֶנעֶטיִרְד ,םיִאיִבְנ סְנעֶטייוֵוְצ ,לעֶטְסאָּפַא םִנעֶטְׁשְרֶע
 -לעֶה ,תֹואּופְר ןּופ תֹונֲתַמ ְּךאָנְרעֶד ,תֹורּובְג ְּךאָנְרעֶד ,רעֶר
 99 ןעֶנעֶז :תֹונֹושְל ןּופ טְרַא עֶנעֶדיִׁשְרעֶּפ ,ןעֶנְנּוריִגעֶר ,רעֶפ
 -העֶל עֶלַא ןעֶנעֶז ?םיִאיִבְנ עֶלַא ןעֶנעֶז ?לעֶטְסאָּפַא עַלַא
 30 ? תֹואּופְר ןּופ תֹונָּתַמ עֶלַא ןעֶּבאָה ? תֹורּובְנ עֶלַא ןעֶנעֶז ?רעֶר
 ןּופ רעֶׁשְטייֵטְרעֶפ עֶלַא ןעֶנעֶז ?תֹונֹוׁשָל עֶלַא ןעֶדעֶר
 31 עֶרעֶסעֶרְג איֵד קְראַטְׁש רֶהיֵא טְרְהעֶגעֶּב רעֶּבָא ? תֹונֹוׁשְל
 ;געוֶו ןעֶרעֶסעֶּב ַא ְךייַא ְָךיִא זייוַו ְּךאָד דְנּוא .תֹונָּתַמ

 בי לעטיפאק
 םיִכָאְלַמ ןּופ דנּוא ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ חֹונֹושְל טיִמ דעֶר ְּךיִא ןעדֶו
 ביִדְנעֶלאַׁש איו ְָּךיִא ןיִּב יֹוזַא ,עֶּביִל עֶנייֵק טיִנ ּבאָה דְנּוא
 2 ְּךיִא ןעוֶו דנּוא :לעֶּבְמיִצ רעֶדְנעֶגְניַלְק ַא רעֶדָא רעֶּפּוק
 דְנּוא תֹודֹוס עֶלַא סייז דְנּוא ,תֹואּובְנ ןּופ הָנָּתַמ איִד ּבאָה

 ןעֶּביֹולְג ןעֶלַא ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ,םיִנְטְנעֶקְרעֶד עֶלַא
 ,עֶּביל עֶנייֵק טיִנ ּבאָה דְנּוא ,ןעֶקיִרּוצְקעֶוַא גְרעֶּב ּוליִפַא
 3 ץְנאַג ןייֵמ לייֵהְטּוצ ָּךיִא ןעוֶו דְנּוא :טיִנְראָג ָךיִא ןיִּב יֹוזַא
 לאָז רֶע זַא ּבייֵל ןייֵמ ּביִנ ְּךיִא ןעדֶו דְנּוא ,ןעֶנעֶמְרעֶפ
 טצֹונ יֹוזַא ,עֶּביִל עֶנייֵק טיִנ ּבאָה דְנּוא ,ןעֶרעוֶו םְנעֶרְּבְרעֶפ
 4 זיִא עֶּביִל איִד ,גיִדְלּודעֶנ זיִא עֶּביִל איִד :טיִנְראָג רִיִמ סֶע
 ְךיִז טְמְהיֵראַּב עֶּביִל איִד ,אֵנֵקְמ טיִנ זיִא עָּביִל איִד ,גיִטיִג
 5 דָנֲאְנּוא טיִנ זיִא איִז :ןעֶזאַלְּבעֶגְפיֹוא טיִנ זיִא דְנּוא טיִנ
 ןיִא טיִנ טְרעוֶו ,סעֶנעֶגיִיַא רֶהיֵא טיִנ טֶכּוז איִז  ,גיִדְנִעֶטְׁש
 6 טיִנ ְּךיִז טֶעייֵרְפ איִז :סעֶטְכעֶלְׁש טיִנ טְכאַרְט איִז ,םֵעַּכ
 -ְךֶהאָו רעֶד טיִמ ְּךיִז טֶעייֵרְפ איִז רעֶּבָא ,טְכעֶרְנּוא .ןיִא
 7 ףיֹוא טְפאָה ,םעֶלַא טְּביֹולְג ,םעֶלַא טְגאָרְטְרעֶפ איז :טייֵה
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 די גי רעטניראק א 40

 -נייֵק טְלְהעֶפ עֶּביִל איִד :םעֶלַא ןיִא גיִדְלּודעֶג זיִא ,םעֶלַא 8
 -עֶנְּפָא אייֵז ןעֶלעוֶו תֹואּובְנ ןעֶנעֶז םִע ּביֹוא רעֶּבָא ;לאָמ
 ןעֶרעֶהְפיֹוא אייֵז ןעֶלעֶו תֹונֹוׁשְל רעֶדָא ,ןעֶרעוֶו ןּוהִמ

 ןיִראָו :ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנְּפָא איִז טעוֶו םיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶדָא 9
 :לייַהְט ןייֵז ָּךאָנ רעֶדעֶי תֹואּובְנ ןעֶנאָז דְנּוא ןעֶמסיוִו ריִמ

 םאָו םאָד טעוֶו ,ןעֶמּוק טעוֶו עֶנעֶמאַקְלאַפ סאָד ןעוֶו רעֶּבַא 0
 ןיֵּב ְּךיִא ןעֶו :ןעֶרעֶו ןּוהְמעֶנְּפָא לייֵהְט ןייַז ָּךאָנ זיִא 1

 -ךעֶפ ,דְניִק ַא איו טעֶרעֶג ְּךיִא ּבאָה ,דְניֵק ַא ןעֶזעוֶועֶג
 ןעוֶו ;דְניֵק ַא איו טְקְנעֶדעֶג ּבאָה .דְניֵק ַא איז ןעֶנאַטְׁש
 איִד טְגעֶלעֶנְקעוֶוַא ְּךיִא ּבאָה ,ןעֶראָועֶג ןאַמ ַא ןיִּב ְּךיִא

 ַא ְךְרּוד ריִמ ןעֶהעֶז דְנּוצַא ןיִראָָו :דְניֵק םעֶד ןּופ ןעֶכאַז 2
 ריֵמ ןעֶלעוֶו ןאַד ְּךאָד .לעֶסְטְהעֶר ַא ןיִא איז לעֶניִּפְׁש
 ְךאָד ,לייֵהְט םּוצ ְּךיִא םייוו דְנּוצַא ;םיִנָּפִל םיִנָּפ ןעֶהעֶז

 ְךיֹוא ןיִּב ְּךיִא איז ְּךייֵלְנ ןעֶנעֶקְרעֶד ְּךיִא לעֶװ ןאַד
 ןעֶּביֹולְג ,אייֵרְד עֶזיִד ןעֶּבייֵלְּב דְנּוצַא רעֶּבָא :טְנעֶקְרעֶד 8

 איד זיִא עֶזיִד איו רעֶסעֶרְב רעֶּבָא ;עֶּביִל דְנּוא גְנּונְפאָה
 :עֶּביִל

 די לעטיפאק |

 -ְטְסייֵג קְראַטְׁש טְרְהעֶנעֶּב ָּךאָד ,עֶּביִל רעֶד ְךאָנ טְגְלאָפ 1
 תֹואּובְנ טְלאָז רֶהיֵא זַא רֶהעֶמ ְּךאָנ רעֶּבִא תֹונָּתַמ עֶכיִל

 טיִנ טעֶר ,ֹוׁשָל ַא ןיִא טעֶר סאָו רעֶד ןיִראָו :ןעֶנאָז 2
 םִע טְרעֶה העֶנייֵק ןיִראָו ;טאָה ּוצ טְרֶעייֵנ ןעֶׁשְנעֶמ וצ

 םאֶו .רעֶד רעֶּבָא :תֹודֹוס רֶע טעֶר טְסייֵג םיִא רעֶּבָא 8
 גְנּורעֶסעֶּב עֶרֶעייֵז וצ ןעֶׁשְנעֶמ וצ טעֶר ,תֹואּובְנ טְנאָז

 ַא ןיִא טעֶר םאָח רעֶד :טְסייֵרְט דְנּוא גְנּונְראָו דְנּוא 4
 טְנאָז סאָו רעֶד רעֶּבָא טְסְּבְלעֶז ְּךיִז טְרעֶסעֶּב ןֹוׁשִל

 טְלאָז רֶהיֵא זַא ליוז ָּךיִא :הָלֲהק איִד טְרעֶסעֶּב תֹואּובְנ 5
 תֹואּובְנ טְלאָז רֶהיֵא זַא רעֶּביִל רעֶּבָא ,תֹונֹוׁשְל ןעֶדעֶר עֶלַא
 איו רעֶסעֶרְג זיִא תֹואּובְנ טְנאָז סאָו רעֶד דְנּוא ;ןעֶנאָז
 טעוֶו רעֶנייֵא ןעוֶו ןעֶד אייֵז םִע ,תֹונֹוׁשְל טעֶר סאָו רעֶד

 דְנּוא :ןְרעֶסעֶּב ְּךיִז לאָז הָלִהְק איִד יֵדְּכ ,ןעֶנעֶלְסיֹוא 6
 לאָז רָנּוא ןעֶמּוק ְּךייַא ּוצ לאָז ְּךיִא ןעוֶו ,רעֶדיִרְּב דְנּוצַא
 ןעֶד אייֵז םִע ,ןעֶצּונ ְּךייַא ְּךיִא לע סאו תֹונֹוׁשְל ןעֶדעֶר

 נּוקעֶלְּפְטְנַא ןיִא רעֶדעֶֶטְטְנִע ןעֶדעֶר ְּךייַא ּוצ לעֶו ְּךיִא



 די רעטניראק א = |
 ןיִא רעֶדָא ,תֹואּובְנ ןיִא רעֶדָא ,םיִנָטְנעֶקְרעֶד ןיִא רעֶדָא
 אייז ןעֶו ןעֶּבעֶל ןְהָא ןעֶכאַז איד ְךיֹוא ּוליִּפַא ;עֶרְהעֶל
 עַּפְראַה ַא רעֶדָא ףייֵפ ַא ףיֹוא ,לֹוק ַא םיֹורַא ןעֶּבעֶג
 ,תֹולֹוק איִד ןיִא דיִׁשְרעֶטְנּוא ןייק טיִנ ןעֶכאַמ אייֵז ןעוֶו
 רעֶדָא ןעֶפייֵפ אייֵז םאֶו ןעֶסיִװ ןעֶמ טעוֶו יֹוזַא איז
 ַא טיִנ לאָז טעֶּמְמאֶרְט ַא ןעוֶו ּוליִּפַא ןיִראָו ?ןעֶליִּפְׁש
 רעֶד ּוצ ןעֶטייֵרעֶּבְראַפ ָּךיִז טעוֶו רעֶו ,ןעֶּבעֶנ לֹוק ראָלְק
 ןייק טיִנ טֶּביִנ רֶהיֵא ןעֶו ,ּךיֹוא רֶהיֵא יֹוזַא ?הָמָחְלִמ
 לאָז יֹוזַא איִח ,ןֹוׁשָל םעֶד ָּךְרּוד דעֶר עֶניִדְנעֶטְׁשְראַּפ
 טעֶד רֶהיֵא ןיִראָה ?ןעֶכאָרְּפְׁשעֶג זיִא םאָו ןעֶמיוִו ןעֶמ
 םיִניֵמ אייֵלְרעֶלַא ןעֶנאַהְראַפ ןעֶנעֶז םִע ;דִניוִו םּוצ ןעֶדעֶר
 ַא ןְהֶָא זיִא רעֶנייֵק דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד ןיִא תֹולֹוק ןּופ

 םעֶד ןּופ טְפאַרְק איִד טיִנ םייוַו ְּךיִא ןעוֶו םּורָד :לֹוק
 טעֶר סאו םעֶד ּוצ רעֶדְמעֶרְפ ַא ןייֵז ָּךיִא לעוֶו יֹוזַא ,לֹוק
 יֹוזַא :ריִמ ּוצ רעֶדְמעֶרְפ ַא ןייַז טעוֶו טעֶר סאוָו רעֶד דְנּוא

 תֹונָּתַמ עֶכיִלְטְסייֵג טְרְהעֶנעֶּב רֶהיֵא לייֵו ,רֶהיֵא ְּךיֹוא
 איד ּוצ ןעֶמּוקעֶּב רֶהעְמ ְּךאָנ טְלאָז רֶהיֵא זַא טְכּוז יֹוזַא
 :הָלֵהְק רעֶד ןּופ ןעֶרעֶסעֶּבְרעֶפ
 םִע ןעֶטעֶּב רֶע זאָל ןֹוׁשָל ַא ןיִא טעֶר סאָו רעֶד םּורְד
 ַא ןיִא טעֶּב ְּךיִא ןעוֶו ןיִראָו :רעֶנעֶלְסיֹוא ןייַא ןייַז לאָז
 דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייֵמ רעֶּבָא ,טְסייֵג ןייַמ טעֶטעֶּב יֹוזַא ֹוׁשְל
 -עָּב לעֶז ָּךיִא ?ןעֶד םִע זיִא סאָו :טְכּורְפ ןְהָא טְּבייֵלְב
 םעֶד טיִמ ןעֶטעֶּב לעדֶו ָּךיִא דְנּוא ,טְסייֵג םעֶד טיִמ ןעֶט
 ,טְסייֵנ םעֶד טיִמ ןעֶנְניִז ּביֹול לעוֶו ָּךיִא ;דְנאַטְׁשְרעֶפ
 ןיִראָו :דְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶד טיִמ ןעֶנְניִז ּביֹול לעֶו ָּךיִא דְנּוא
 יֹוזַא איז ,טֶסייֵג םעֶד טיִמ הָכָרְּב ַא טְסְכאַמ אּוד ןעוֶו
 ןעֶטְרְהעֶלעֶגְנּוא םעֶד ןּופ טְרָא םיִא טְהעֶטְׁש סאָוָו רעֶד לאָז
 אּוד סאו טיִנ טְסייֵו רֶע ןיִראָָו ? ןִמֶא ןעֶנאָז הָכָרְּב עֶנייֵד ּוצ
 רעֶּבָא ,הָכָרְּב עֶנְהעֶׁש ַא יאֵדַוַא טְסְכאַמ אּוד ןיִראָו :שֶסְנאָז
 זַא טאָנ קְנאַד ְּךיִא :טְרעֶסעֶּבעֶג טיִנ זיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 ןיִא רעֶּבָא :עֶלַא רֶהיֵא איד רֶהעֶמ תֹונֹוׁשְל דעֶר ְּךיִא
 רעֶטְרעוֶו ףֶניִפ ןעֶדעֶר רעֶסעֶּב ָּךיִא ליוו גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד

 -העֶל ְּךיֹוא עֶרעֶדְנַא לאָז ְךיִא יִדְּכ ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ןייֵמ טיִמ
 :ןֹושָל ַא טיִמ רעֶטְרעֶו דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ רעֶדייֵא ,ןעֶר
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 שכ ןפ

 די רעטניראק א
 טְרֶעייֵג ,דְנאַטְׁשְרעֶפ ןיִא רעֶדְניִק עֶנייֵק טיִנ טייַז ,רעֶדיִרְּב ;

 דְנאַטְׁשְרעֶפ ןיִא רעֶּבָא ,טייֵקְגיִטְכעֶלְׁש ןיִא רעֶדְניִק טייֵז
 הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע :ןעֶמאַקְלאָפ טייֵז
 ןּופ ןעֶצְפעֶק איִד טיִמ דְנּוא דְנּוא תֹונֹוׁשְל עֶרעֶדְנַא ןיִא
 ּוליִּפַא דְנּוא ,קְלאָפ ןעֶזיִד ּוצ ןעֶדעֶר ְּךיִא לעוֶו עֶרעֶדְנַא
 :ראַה רעֶד טְגאָז ןעֶרעֶהּוצ טיִנ ְךיִמ אייֵז ןעֶלעוֶו יֹוזַא

 ןעֶבייֵצ ַא ראַפ ןעֶנעֶז תֹונֹוׁשְל ןעֶדיֹוזַא .ב"י ,א"י ח"כ היעשי 2
 ;עֶניִּביֹולְנְנּוא איִד ּוצ טְרֶעייֵנ ,ןעֶּביֹולְג םאוָו איִד ּוצ טיִנ
 -נּוא איִד ּוצ טיִנ ןעֶכייֵצ ַא זיִא ןעֶנאָז תֹואּובְנ סאָד רעֶּבָא
 :ןעֶּביֹולְג םאוָו איִד ּוצ טְרֶעייֵג ,עֶניִּביֹולְג
 ןייֵא ףיֹוא ןעֶמאַזוצ טְמּוק הָלִהְק עֶצְנאַג איד ןעוֶו םּורְד
 דְנּוא .תֹונֹוׁשְל טיִמ ןעֶדעֶר עֶלַא ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,טְרָא

 ,עָניֵּביֹולְגְנּוא רעֶדָא עֶטְרְהעֶלעֶגְנּוא ןעֶמּוקְנייִרַא ןעֶלעוֶו םִע
 רעֶּבָא ?עֶנּוׁשְמ טְנעֶז רֶהיֵא זַא ןעֶנאָז טיִנ אייֵז ןעֶלעֶו
 רעֶדָא רעֶניִּביֹולְנְנּוא ןייֵא דְנּוא תֹואּובְנ ןעֶגאָז עֶלַא ןעוֶו
 עֶלַא ןּופ רֶע זיִא יֹוזַא ,ןעֶמּוקְנייַרַא טעוֶו רעֶטְרְהעֶלעֶגְנּוא
 איד דנּוא .:טעֶטְכיִרעֶג עֶלַא ןּופ דְנּוא ,טְגייֵצְרעֶּביִא

 ןמְקעֶלְּפְמְנַא ןעֶנעֶז ץְראַה ןייז ןּופ ןעֶכאַז עֶנעֶגְראָּבְראַפ
 טאָב טעוֶו דְנּוא ןעֶלאַפ םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא רֶע טעֶו יֹוזַא דְנּוא
 יאַדוַא זיִא טאָג זַא ןעֶלְהעֶצְרעֶד טעוֶו דְנּוא ,ןעֶמעֶּבְנָא
 :ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ

 טאָה ןעֶמאַזּוצ טְמּוק רֶהיֵא ןעוֶו ? רעֶדיִרְּב ,ןעֶד סֶע זיִא סאוָו ?

 -ָמּנַא עֶנייֵא טאָה ,עֶרְהעֶל ַא טאָה ,רֹומְזִמ ַא רעֶכיִלְטיִא
 ;גָנּונעֶלְסיֹוא עֶנייא טאָה דְנּוא ֹוׁשְל ַא טאָה .גְנּוקעֶלְּפ

 רעֶנייֵא ןעֶװ :2ְנּורעֶמעֶּבְראַפ ּוצ ןעֶהעֶׁשעֶג םעֶלַא זאָל :
 ןעֶטְסייֵמ םּוצ רעֶדָא אייוַוְצ ןייַז םִע זאָל ןֹוׁשָל ַא טיִמ טעֶר
 רעֶנייֵא זאָל דְנּוא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד ָּךאָנ רעֶנייֵא דְנּוא ,אייֵרְד

 ,רעֶנעֶלְסיֹוא ןייק אָד טיִנ זיִא םִע ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶנעֶלְסיֹוא :
 רֶע זאָל דְנּוא ,הָלֲהְק רעֶד ןיִא ןעֶנייוֵוְׁש ליִּטְׁש רֶע זאָל

 איד ןעֶזאָל דְנּוא :טאָנ ּוצ דְנּוא ןייֵלַא ָךיִז ּוצ ןעֶדעֶר 2
 איד ןעֶזאָל דְנּוא ,אייֵרְד רעֶדָא אייוֵוְצ ןעֶדעֶר םיִאיִבְנ
 טְקעֶלְּפְטְנַא םעֶּפִע טעוֶו םִע ןעוֶו דנּוא :ןעֶטְכיִר עֶרעֶדְנַא
 תי זאָל ,אייִּבְרעֶד טציִז סאו ןְרעֶדְנַא ןייא .ּוצ ןעֶרעוֶו
 עֶלַא טְנאָק רֶהיֵא ןיִראָו :ןעֶנייוְׁש ליִטִׁש רעֶטְׁשְרֶע



 48 ושידי רעטניראק א

 ןעֶלאָז עֶלַא יֵדְּב ןְרעֶדְנַא םעֶד ְךאָנ רעֶנייֵא ןעֶנאָז תֹואּובִ
 32 אי דנּוא :ןעֶרעוֶו טְסייֵרְמעֶנ ןעֶלאָז עֶלַא דְנּוא ןעֶנְרעֶל
 :םיִאיִבְנ איִד ּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ איד ןּופ רעֶטְסייֵג
 33 יֹוזַא ,ןעֶדיִרְפ ןּופ טְרֶעייֵנ ,לעֶמּומעֶג ןּופ טיִנ זיִא טאָג ןיִראוָו
 : עֶניִלייֵה איד ןּופ ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶּפ עֶלַא ןיִא איו

 34 ליִטִש ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ איִד ןיִא ןֶעיֹורְפ עֶרֶעייֵא ןעֶזאָל
 -רעֶטְנּוא טְרֶעייֵנ ,ןעֶדעֶר טיִנ ןעֶלאָז אייֵז ןיִראָו ;ןעֶגייוֵוְׁש
 35 ןעֶז רעֶּבָא :טְנאָז ְּךיֹוא הָרֹוּת איִד איו יֹוזַא ,ןייַז גיִנעֶט
 םייֵה רעֶד ןיִא אייֵז ןעֶזאָל ןעֶנְרעֶל םעֶּפְע ןעֶליִו אייֵז
 הָׁשֹוּב ַא ויִא םִע ןיִראָו ,רעֶנעֶמ עֶנעֶנייֵא עֶריִיֵז ןעֶנעֶרְפ
 96 ןעֶד זיִא :גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןיִא ןעֶדעֶר ּוצ איֹּורְפ ַא ראַפ
 זיִא רעֶדָא ,ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא ָךייַא ןּופ טאָג ןּופ טְראוָו סאָד
 37 ְּךיִז טְכאַד רעֶנייֵא ןעוֶו ?ןייֵלַא ְּךייַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג רּונ םִע
 רֶע זאָל ,רעֶטעֶטְסייֵגאַּב ַא רעֶדָא איִבָנ ַא זיִא רֶע זַא
 ַא זיִא ְּךייֵא ּוצ ּבייֵרְׁש ְּךיִא סאָו סאָד זַא ןעֶנעֶקְרעֶד
 38 ,דְנעֶסיוְנּוא זיִא רעֶנייֵא ןעוֶו רעֶּבָא :ראַה םעֶד ןּופ טאָּבעֶג
 29 טֶרְהעֶנאַּב ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ םּורָד :ןייַז דְנעֶסיִוְנּוא רֶע זאָל
 ּוצ טיִנ טְרְהעֶוְראַפ דְנּוא ,ןעֶנאָז ּוצ תֹואּובְנ קְראַטְש
 40 דְנּוא גיִדְנעֶטְׁשְנָא םעֶלַא זאָל :תֹונֹוׁשְל טיִמ ןעֶדעֶר

 ;ןעֶרעֶו ןּוהְּטעֶג ּךיִלְְנעֶדְרָא
 וט לעטיפאק |
 סאוָז הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶסיוו ןייֵא ְּךיִא זאָל ןּונ
 ְךיֹוא טאָה רֶהיֵא עֶכְלעוֶו ,טְניִרעֶרְּפעֶג ָּךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא

 2 ְּךֶרּוד :טְהעֶמְׁש ְּךיֹוא רֶהיֵא עֶכְלעֶו ןיִא ,ןעֶטְלאַהְרעֶד
 טְלאַה רֶהיִא ןעֶו טעֶטעֶרעֶג ְךיֹוא טְרעוֶו רֶהיֵא עֶכְלעוֶו
 ְךייַא ּוצ ּבאָה ְךיִא ןעֶכְלעֶו טיִמ טְראָו םאָד טְסעֶּפ
 :טְּביֹולְנעֶנ טְסּוזְמּוא טאָה רֶהיִא רעֶסיֹוא .,טְניִדעֶרְּפעֶנ
 ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא םאָד טְשְרֶעּוצ ָךייַא ּוצ ּבאָה ָּךיִא ןיִראוָו
 זיִא ַחיִׁשָמ זַא עֶטְלאַהְרעֶד ְךיֹוא ּבאָה ְָּךיִא סאו

 :ןעֶטְפיִרְׁש איִד ְךאָנ ןעֶדְניִז עֶרעֶזְנּוא ראַפ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 4 ןעֶטיִרְד םעֶד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶנ ןעֶּבּורְנעֶּב זיִא רֶע זַא דְנּוא

 2 דְנּוא :ןעֶטְפיִרְׁש איִד ְּךאָנ ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רֶע זיִא גאָט
 איֵד ּוצ ְּךאָנְרעֶד ,אָפיִּכ ּוצ ןעֶזיִועֶּב ְּךיִז טאָה רֶע זַא
 6 אי רֶהעֶמ ּוצ ןעֶזיוִועֶּב ְּךיִז רֶע טאָה ָּךאָנְרעֶד :ףְלעֶֶוְצ

 ן--

 שפ
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 וט רעטניראק א
 איד עֶכְלעוֶו ןּופ ,לאָמַא ףיֹוא רעֶדיִרְּב טְרעֶדְנּוה ףְניִפ

 ןעֶנעֶז עֶכיֵלְטֶע רעֶּבָא ,דְנּוצַא זיִּב ןעֶּבייֵלְּב . עֶטְסייֵמ
 ןעֶזיוִועֶּב ָּךיִז רֶע טאָה ְּךאָנְרעֶד :ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַלְׁשעֶגְנייֵא
 טְצעֶלּוצ דְנּוא :לעֶטְסאָּפַא עֶלַא ּוצ ְּךאָנְרעֶד ,בֹקֲעַי ּוצ
 םוצ איוו יֹוזַא עֶזיוִועֶּב ְּךיֹוא ריִמ ּוצ ְּךיִז רֶע טאָה
 ןעֶׁשיוִוְצ רעֶטְסְגְנּוי רעֶד ןיִּב ָּךיִא םּוראָו :דְניִק ןעֶניִטייֵצְנּוא

 ןַײא טְרעֶו םיִנ ןיִּב ְּךיִא דנּוא ,לעֶטְסאָּפַא איד

11 

 -ְךעֶפ ּבאָה ְּךיִא לייוַו ,ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶפּורעֶג לעֶטְסאַּפַא
 דאָנְנ רעֶד ְּךְרּוד רעֶּבָא :טאָנ ןּופ הָלֵהְק איִד טְגְלאַפ
 ןעֶנעֶק דֵאָנְנ עֶנייֵז רֶנּוא ,ןיִּב ָּךיִא סאוָו ְּךיִא ןיִּב טאָג ןּופ
 ּבאָה ךיִא טְרֶעייֵנ ןעֶראָועֶג טְסּוומּוא םיִנ זיִא ריִמ
 טְרֶעייֵנ ;ְּךיִא טיִנ רעֶּבָא ,עֶלַא אייֵז איוז טייֵּבְרַאעֶג רֶהעֶמ
 ָךיִא ןעוֶו םּורְד :ריִמ טיִמ זיִא סאָו טאָג ןּופ דאָנְנ איִד
 דְנּוא ,טְגיִדעֶרְּפעֶג ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא ,אייֵז רעֶדָא םִע ןיִּב
 :טְּביֹולְנעֶג רֶהיֵא טאָה .יֹוזַא

 -עֶּגְפיֹוא זיִא רֶע זַא טְגיֵדעֶרְּפעֶג זיִא ַחיִׁשָמ ןעוֶו רעֶּבָא
 ןּופ עֶכיִלְמֶע ןעֶנאָז יֹוזַא איוו ;עֶמיֹוט איד ןּופ ןעֶנאַטְש
 ?םיִתַמֲה תַייֵחְּת ןייק ןעֶנאַהְראַפ טיִנ זיִא סֶע זַא ְךייֵא
 וםיִּתַמַה תַייִחְּת ןייק ןעֶנאַהְראַפ טיִנ זיִא םִע ןעוֶו רעֶּבָא
 ןעוֶו דֶנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא טיִנ ְּךיֹוא ַחיִׁשָמ זיִא יֹוזַא
 ןעֶניִדעֶרְּפ רעֶזְנּוא זיִא יֹוזַא ןעֶנאַטְשעֶנְפיֹוא טיִנ זיִא ַחיִׁשָמ
 :םֶסּוזְמּוא ְךיֹוא זיִא ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא דְנּוא ,טְסּוזְמּוא
 טאָה ןּופ תּודֵע עֶׁשְלאַפ םֶלַא ְּךיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ דִנּוא
 זַא טאָג ףיֹוא טְנאָזעֶג תּודֵע ןעֶּבאָה ריִמ לייוִו ,ןעֶניִפעֶג
 טאָה רֶע ןעֶכְלעֶו ,טְקעוֶועֶגְפיֹוא ַחיִׁשְמ םעֶד טאָה רֶע
 :ףיֹוא טיִנ ןעֶהעֶטְׁש עֶטיֹוט איִד ןעוֶו ,טְקעוֶועֶנְפיֹוא טיִנ
 זיִא יֹוַא ףוא טיִנ ןעֶהעֶטְׁש עֶטיֹוט איִד ןעוֶו ןיִראוָו
 זיִא ַחיִׁשָמ ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא טיִנ ְּךיֹוא ַחיִׁשְמ

 הִיָנְראָג ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא זיִא יֹוזַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא טיִנ
 ְךיֹוא ןעֶנעֶז יֹווַא :דֶניִז עֶרייֵא ןיִא ְּךאָנ טְנעֶז רֶהיֵא

 ַחיִׁשְמ ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶפאָלְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז סאָו איד
 ןיילַא ןעֶּבעֶּל ןעֶזיִד ןיִא רּונ ןעוֶו :ןעֶראָועֶג ןעֶריֹולְראַפ
 רעֶדְנעֶלֶע ּריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ַחיִׁשְמ ןיִא גְנּונְפאָה ריִמ ןעֶּבאָה
 :ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא איוו



 ומ רעטניראק א

 עֶטיֹוט איִד ןּופ ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא ַחיִׁשָָמ זיִא רעֶּבָא ןּונ
 -עֶגְנייַא ןעֶנעֶז םאִו איִד ןּופ טְבּורְּפ עֶטְׁשֶרֶע איֵד םָלַא

 זיִא ׁשְנעֶמ ןייֵא ךְרּוד ןעוֶו ןיִראָו :ןעֶראועֶג ןעֶּפַאָלְׁש
 גָנּודעֶטְׁשְרעֶפיֹוא איִד ׁשְנעֶמ ןייַא ָּךְרּוד זיִא יֹוזַא ,טיֹוט רעֶד

 2 עֶלַא םָדָא ןיִא איוו .ְּךייַלְג ןיִראָו :עֶמיֹוט איִד ןּופ
 :ןעֶרעֶֶו גיַדעֶּבעֶל ַחיִׁשְמ ןיִא עֶלַא ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,ןעֶּבְראַטְׁש

 1 איד זיִא ַחיִׁשָמ ;גְנּונְדַרֶא עֶנייֵז ןיִא רעֶּכיִלְשיִא .רעֶּבָא
 ַחיִׁשָמ םּוצ ןעֶנעֶז סאָו איִד ְּךאָנְרעֶד ,טְכּורְפ עֶטְׁשֶרֶע
 טעוֶו רֶע ןעוֶו ףֹוס רעֶד ְּךאָנְרעֶד :ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו

 ןעוֶו ,רעֶטאָפ םעֶד טאָנ ּוצ ןעֶּבעֶנְרעֶּביִא ְּךייֵרְניִנעֶק סאָד
 טייֵקְניִטְלעוֶועֶג עֶלַא רֶנּוא טְפאַׁשְרעֶה עֶלַא טעוֶו רֶע
 זיִּב ןעֶׁשְרעֶה זּומ רֶע ןיִראָו :ןעֶרעֶטְשְרעֶפ טְכאַמ דְנּוא

 } רעֶד :םיִפ עֶנייַז רעֶטְנּוא דְנייַפ עֶלַא ןעֶנעֶל טעוֶו רֶע
 ּועָד זיִא ןעֶרעֶו טְרעֶטְׁשְרעֶפ טעוֶו סאָוָו דְנייֵפ רעֶטְצעֶל
 -ךעֶטְנּוא סיִפ עֶנייֵז רעֶטְנּוא סעֶלַא טאָה רֶע ןיִראָו :טיֹוט
 זיִא םעֶלַא זַא טְגאָז רֶע ןעוֶו רעֶּבָא .טְכאַמעֶנ גיִנעֶמ
 זַא ראָלְק םֶע זיִא יֹוזַא ,טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םֶהיֵא ּוצ
 םֶהיֵא ּוצ סעֶלַא טאָה רעֶכְלעֶו ןעֶמּונעֶנְסיֹוא .זיִא רעֶד
 םֶהיֵא ּוצ זיִא םעֶלַא ןעוֶו דְנּוא :טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא
 ְךיֹוא ןייֵלַא ןְהּוז רעֶד טעֶז ןאַד ,טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא
 םֶהיֵא ּוצ סעֶלַא טאָה סאָו םעֶד ּוצ ןייַז גיִנעֶטְרעֶטְנּוא
 ןיִא םעֶלַא ןייַז לאָז טאָנ יַדְּכ ,טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוַא
 ;םעֶלַא
 איִד ראַפ ןעֶנעֶז סאָו ןּוהְט איד ןעֶלעוֶו סאו ;טיִנ ןעוֶו
 טיִנ םיֹואְבְרּוד ןעֶלאָז עֶטיֹוט איד ןעוֶו ?טְלֵבֹומעֶג עֶטיֹוט
 איד ראַפ טְלֵבֹוטעֶג אייֵז ןעֶנעֶז םּוראָו ,ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוַא
 ?הָנָּכְס ַא ןיִא הָעָׁש עֶלַא ְּךיֹוא ריִמ ןעֶנעֶז םּורַאָו .?עֶטיֹוט
 ּבאָה ְָּךיִא סאָז ְּךייֵא ןּופ ןעֶמְהיִר םעֶד אייָּב איז  יֹוזַא
 :ְךיִלְנעֶט ּבְראַטְׁש ְּךיִא ,ראַה רעֶזְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא
 טיִמ הָדִמ רעֶכיִלְׁשְנעֶמ ףיֹוא ןעֶטְכאַפעֶג .ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו
 איֵד ןעוֶו ?ריִמ סֶע טֶצּונ םאָָו םֹוזעֶּפֶע ןיִא תֹויַח עֶדְליוז
 ןעֶקְניִרְט דְנּוא ןעֶסֶע ריִמ ןעֶזאָל ,ףיֹוא טיִנ ןעֶהעֶטְׁש עֶטיֹוט
  טְזאָל  .גיי ב"כ היעשי +ריִמ ..ןעֶּבְראַטְׁש .ןעֶגְראָמ ןיִראוָו
 עֶּטְכעֶלְׁש טיִמ גְנאַגְמּוא ;ןעֶרְהיִפְראַפ שְסְּבְלעֶז טיִנ ְךייַא
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 וט רעטניראק א 46
 -בערעֶנ ּוצ ןְרעֶטְכיִנ טְרעוֶו :םיִגָהְנִמ עֶׁשּוג ןעֶּבְראַדְראַפ 4

 טיִנ ןעֶּבאָה עֶכיֵלְמֶע ןיִראָו ;טיִנ טְגיִדְניִז דְנּוא ,טייֵקְגיִט
 :דְנאַש עֶרֶעייֵא ּוצ סאָד גאָז ְּךיִא ;טאָנ ןּופ סיִנְטְנעֶקְרעֶד

 איד ןעֶהעֶטְׁש יֹוזַא איִח ןעֶנאָז םעֶו רעֶנייֵא רעֶּבָא 2
 ?אייֵז ןעֶמּוק רעֶּבייֵל ראַפ סאו טיִמ דְנּוא ?ףיֹוא עֶטיֹוט

 גיִדעֶּבעֶל טיִנ טְרעוֶו סאָד טְסֶעייֵז אּוד סאו ,ראַנ אוד 6
 טְסֶעייֵז ,טְסֶעייֵז אּוד סאו סאָד דְנּוא :טְּבְראַטְׁש םִע רעֶמיֹוא 7

 ןעֶמאָז ןעֶסיֹולְּב טְרֶעייֵנ ,ןייַז טעוֶו סאוָו ּבייֵל םעֶד טיִנ אּוד
 טְּביִג טאָנ רעֶּבָא :שְרעֶדְנַא םעֶּפִע אייֵז סֶע ץייוו אייֵז םֶע 8

 איִד ןּופ ןעֶכיִלְטיִא ּוצ רְנּוא ןעֶליוו ןייֵז ְּךאָנ ּבייֵל ַא םֶהיֵא
 סאָד ויִא שייֵלְפ סעֶלַא טיִנ :ּבייֵל םעֶנעֶנייֵא ןייַז ןעֶמאָז 9

 ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ׁשייֵלְפ סאָד זיִא םֶנייֵא טְרֶעייֵנ ׁשייֵלְפ עֶניִּבְלעֶז
 םעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא ,תֹומֵהְּב ןּופ שייֵלְפ סעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא

 ןעֶנעֶז סֶע דְנּוא :שיִפ ןּופ םעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא ,לעֶנעֶפ ןּופ 0
 ;רעֶּביֵל עֶׁשיִדְרֶע דְנּוא ,רעֶּבייֵל עֶׁשיִלְמיִה ןעֶנאַהְראַפ

 טייֵקְכיִלְרעֶה עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ןעֶּבאָה עֶׁשיִלְמיִה איד רעֶּבָא
 ןיִא םִע :טייֵקְכיִלְרעֶה עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא עֶׁשיִדְרֶע איִד דנוא 1

 -ךעֶה עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא דְנּוא ןּוז איִד ּוצ טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייֵא

 טייֵקְכיִלְרעֶה עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא דְנּוא !הָנָבְל איִד ּוצ טייֵקְכיִל
 ְךיִז טעֶדייֵׁשְרעֶטְנּוא ןעֶרעֶטְׁש ַא ןיִראָו ;ןעֶרעֶטְׁש איִד ּוצ

 תייֵחְּת ְךיֹוא זיִא יֹוזַא :טייֵקְכיִלְרעֶה ןיִא ןעֶרעֶטְׁש ַא ןופ 2
 טְהעֶטְׁש םִע סיִנעֶּבְראַדְראַפ ןיִא טְעייֵזעֶג זיִא סֶע .םיִתָמַה

 ,דְנאַׁש ןיִא טֶעייֵזעֶג זיִא סֶע :םיִנעֶּבְראַדְראַפְנּוא ןיִא ףיֹוא 8

 ןיִא טעייֵזעֶג זיִא םִע ;טייקְכיִלְרעֶה ןיִא ףיֹוא טְהעֶטְׁש םִע
 טֶעייֵזעֶג זיִא םִע :טְכאַמ טיִמ ףיֹוא םֶהעֶטְׁש םִע ,טייֵהְכאוַוְׁש 4

 רעֶכיִלְטְסייֵג ַא ףיֹוא טְהעֶטְׁש םִע ,ּבייֵל רעֶכיִלְרּוטאַנ ַא
 זיִא ,ּבייַל רעֶכיִלְרּוטאַנ ַא ןעֶנאַהְראַפ זיִא סםִע ןעוֶו ,ּבייֵל

 טְהעֶטְׁש םִע איו יֹוזַא :ּבייֵל רעֶכיִלְטְסייֵג ַא ןעֶנאַהְראַפ ְךיֹוא 2

 ןעֶראוָועֶג זיִא םָדָא ׁשְנעֶמ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ,ןעֶּביִרְׁשעֶג ָּךיֹוא
 -ְנעֶּבעֶלעֶּב ַא זיִא םָדָא רעֶטְצעֶל רעֶד ,עֶלעֶז עֶניִדעֶּבעֶל א

 סאָדטיִנ זיִא עֶכיִלְטְסייֵג סאָד רעֶּבָא ,'ז .ב תישארב :טְסייֵג רעֶד 6
 -טְסייֵג סאָד ְּךאָנְרעֶד ,עֶכיֵלְרּוטאַנ סאָד טְרֶעייֵנ עֶטְׁשְרֶע

 זיִא דְנּוא רֶרֶע רעֶד ןּופ זיִא ׁשְנעֶמ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד :עֶכיִל 7
 םעֶד ןּופ ראַה רעֶד זיא שֹנעֶמ רעֶטייוִוָצ רעֶד שיִדְרֶע



 זט ומ רעטניראק א
 ךיֹוא ןעֶנעֶז עֶכְלעֶזַא רעֶׁשיִדְרֶע רעֶד איז יֹוזַא :לעֶמיִה
 ,רעֶׁשיִלְמיִה רעֶד איז יֹוזַא דְנּוא ,עֶׁשיִדְרִע ןעֶנעֶז םאִו איד
 איז ְּךייֵלְנ דְנּוא :עֶׁשיִלְמיִה ןעֶנעֶז סאֹוָו איִד ןעֶנעֶז עֶּבְלעֶזַא

 ןעֶׁשיִרְרֶע םעֶד ןּופ רֶליִּב םאָד ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶּבאָה ריִמ
 :ןעֶׁשיִלְמיִה םעֶד ןּופ רֶליִּב םאָד ןעֶנאָרְט ּךיֹוא ריִמ ןעֶלעוֶו
 -עק טּולְּב דְנּוא ׁשייֵלְפ זַא ,רעֶריִרְּב ְךיִא נאָז סאָד רעֶּבָא
 -ךעֶפ איִד דְנּוא ,טאָג ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק סאָד ןעֶנעֶׁשרַי טיֵנ ןעֶנ
 :עֶנעֶּבְראַדְרעֶפְנּוא םאֶד טיִנ ָּךיֹוא תעֶׁשְרַי םיִנעֶּבְראַד
 -ָנייֵא עֶלַא טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ ,דֹוס ַא ְךיֹיַא נאָז ְָּךיִא ,העֶז
 :ןעֶרעֶֶו טְלעֶמְקעוֶוְרעֶפ עֶלַא ןעֶלעוֶו ריִמ רּונ .ןעֶּפאַלְׁש
 ; רָפֹוש ןעֶטְצעֶל םעֶד אייֵּב ,קיִלַּבְנעֶגיֹוא ןייֵא ןיִא .גָנּולְצּולַפ
 ןעֶלעֶֶ עֶטיֹוט איִד דְנּוא ,ןעֶזאָלְּב רָפֹוׁש טעדֶו ןעֶמ ןיֵראו

 -ְךעֶפ ןעֶלעוֶו ריִמ דִנּוא .ָּךיֶלְּבְראַדְרעֶפְנּוא ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא
 םּומ עֶנעֶּבְראָדְרעֶפ םעֶזיִד ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טְלעֶסְקעוֶו

 עֶכילְּבְרעֶטְׁש םעֶזיִד רְנּוא ,טייקְכיִלְּבְראַדְרעֶפְנּוא .ןּוהְטְנֶא
 םעֶזיִד ןעוֶו רעֶּבָא :טייֵקְכיִלְּבְרעֶטְׁשְנּוא איד ןּוהְּטִנָא זומ

 טייקְכילְּבְראַדְרעֶפְנּוא איִד ןּוהְטְנָא טעוֶו עֶנעֶּבְראָדְרעֶפ
 יֵּבְרעֶטְׁשְנּוא איד ןּוהְטְנָא טעוֶו עֶכיֵלְּבְרעֶשְׁש םעֶזיִד דְנּוא
 -עֶג זיִא םאִו טְראָו סאָד ןעֶהעֶׁשעֶג טעֶו ןאַד ;טייֵקְּכיִל
 ,'ח ה"כ היעשי :ביִז םיִא ןעֶגְנּולְׁשְרעֶפ זיִא טיֹומ רעֶד ,ןעֶּביִרְׁש
 ?לעֶבאַטְׁש ןייֵד זיִא ּואוְז ,טיֹוט ָא ? ניִז ןייֵד זיִא ּזאוְו ,טיוט ָא
 ,דְניִז איִד זיִא טיֹוט םעֶד ןּופ לעֶּכאַטְׁש רעֶד .דיי גיי עשוה
 טאָנ רעֶּבָא :ץעֶזעֶג םאֶד זיִא רֶניִז רעֶד ןּוֿפ טְכאַמ איִד דְנּוא
 עּוׁשִי ְךְרּוִד ניִז םעֶד טְּביִג םִנּוא רעֶד טְקְנאַדעֶגי אייֵז
 :ראַה רעֶזְנּוא ַחיִׁשָּמַה
 ְּךיִלְגעוֶועֶּבְנּוא ,טְסעֶפ טייַז ,רעֶדיִרְּב עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ םּורָד
 ,ראַה םעֶד ןּופ קְרעוֶו םיִא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ָּךייִא טְרְהעֶמ דְנּוא
 טְסּוזְמּוא טיִנ זיִא טייֵּבְרַא עֶרֶעייֵא זַא טְסייוֵו רֶהיִא לייוו
 :ראַה םעֶד ןיֵא

 זמ לעטיפאק
 -עֶב עֶניִלייֵה איִד ראַפ ןעֶנעֶז םאִו תֹובָדְנ איִד ןעֶנעוֶו ןּונ
 איִד ּוצ ןעֶליֹופעֶּב ּבאָה ָּךיִא איוז ְךייֵלְנ ,ןעֶראוָועֶג טְלעֶמאַז
 םעֶד ןָא :ןּוהְּט ְךיֹוא רֶהיִא טְלאָז יֹוזַא ,אָיְטאַלאַנ ןּופ הָלֵהְק
 אייֵּב ְךייַא ןּופ רעֶכיִלְטיִא זאָל ָּךאוָו רעֶד ןּופ גאָט ןעֶמְׁשְרֶע
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 זמ רעטניראק א 8
 רֶע איוו ױזַא ןעֶראַּפְׁשְּפָא רֶע זאָל דְנּוא ,ןעֶנעֶל טייַז רעֶד

 לעזֶז ָּךיִא ןעוֶו ןייַז תֹובָדְנ עֶנייֵק ןעֶלאָז םֶע יִדְּכ ,ַחיִלְצַמ זיִא
 ןעֶקיִׁש ְּךיִא לעדֶז יֹוזַא ,ןעֶמּוק לעדֶו ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא :ןעֶמּוק 2

 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶטְכַא טעוֶו רֶהיֵא סאוָו עֶזיִד עֶפיִרְּב טיִמ

 טעוֶו סֶע ןעוֶו דְנּוא :םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנעֶרְּב הָבָדְנ עֶרֶעייֵא 4
 טיִמ אייֵז ןעֶלאָז יֹוזַא ,ןעֶהעֶג ְךיֹוא לאָז ָּךיִא זַא ןייֵז טְכעֶר
 :ןעֶהעֶג רייִמ

 -עֶנְּבַרּוד לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו ןעֶמּוק ייִא ּוצ לעֶז ְךיִא רעֶּבָא 2
 יֶּכְרּוד אְיִנֹודְקַמ ְּךְרּוד לעוֶז ךיִא ןיִראָו אָיְנֹודְקִמ ּךְרּוד ןעֶה

 רעֶדָא ןעֶּבייֵלְּב ָךייֵא אייֵּב ְּךיִא לעֶו רַׁשְפֶא דְנּוא :ןעֶהעֶג 6
 ןעֶקיִׁשְטְראָפ ְּךיִמ טְלאָז רֶהיִא יֵדְּכ ,ןְרעֶטְניוִוְרעֶּביִא .ָּךיֹוא

 טיִנ דְנּוצַא ְּךייֵא לעוֶז ָךיִא ןיִראָו :ןעֶהעֶג לעֶדְוָּדיִא ןיִהַא ּזאוו 7
 ראַּפ ְּךייַא אייַּב ףאָה ְּךיִא ןיִראָָו ;געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶז
 :ןעֶּביֹולְרעֶד טעֶו ראַה רעֶד ןעוֶו ,ןעֶּבייֵלְּב ּוצ גְנאַל טייֵצ ַא

 :תֹועּובְׁש ויִּב םֹוזעָפָע ןיִא ןעֶּבייֵלְּב לעוֶו ְּךיִא רעֶּבָא 8
 -ַםיֹוַא ריִמ ּוצ זיִא ריִהְט עֶניִטְכעֶמ דְנּוא עֶסיֹורְנ ַא ןיִראָו 9

 :עֶניִטְרעוֶוְרעֶדיִו עֶליִפ אָד ןעֶנעֶז סֶע דְנּוא ,טְכאַמעֶג
 לאָז רֶע זַא גְנּוטְכַא טְּביִג ,ןעֶמּוק טעדֶו םֹויִתֹומיִט ןעוֶו ןּונ 0

 קְרעוֶו םאָד טקְריוִו רֶע ןיִראָו ;טְכְראָפ ןְהֶא ןייז ָּךייֵא םיִמ
 רעֶנייֵק םֶהיֵא זאָל םּורְד :ָּךיִא ְּךיֹוא איו יֹוזַא ראַה םעֶד ןּופ 1

 ןעֶדיִרְפ ןיִא טְראָפ םֶהיֵא טְקיִש רעֶּבָא ;ןעֶטְכַאְרעֶפ טיִנ
 םֶהיֵא ףיֹוא םְראוַו ָּךיִא ןיִראו ;ןעֶמּוק ריִמ ּוצ לאָז רֶע זַא

 םאִלאָּפַא רעֶרּורְּב םעֶד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא :רעֶדְיִרְּב איִד טיִמ 2
 ןעֶמּוּק ְּךייַא ּוצ לאָז רֶע זַא ןעֶטעֶּבעֶג רֶהעֶז םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא
 ןייז ןעֶזעֶועֶג טיִנְראָג זיִא סֶע דִנּוא ;רעֶדיִרְּב איִד טִיִַמ
 ןעֶמּוק טעוֶו רֶע רעֶּבָא ;ןעֶמּוק דְנּוצַא לאָז רֶע זַא ןעֶליוִו
 :ןעֶּבאָה טייֵצ עֶטּוג ַא טעוֶו רֶע ןעוֶו

 -עֶמ טייֵז .ןעֶּביֹולְג םעֶד ןיִא טְסעֶפ טְהעֶטְׁש ,רֶהיֵא טְכאַו 8
 ןעֶהעֶׁשעֶג קְרעוֶו עֶרֶעייֵא עֶלַא ןעֶזאָל :קְראַטְׁש טייֵז ,רעֶב 4

 : עֶּביִל ןיִא
 ןּופ זיֹוה סאָד טְנעֶק רֶהיֵא ,רעֶדיִרְּב ;ְּךייֵא טעֶּב ָּךיִא דְנּוא 2

 ,אָיאַבַא ןּופ טְכּורְפ עֶּטְשְרֶע איד זיִא םִע זַא .םֹונאַפעֶטְס
 -עַּב ּוצ עֶגיִלייֵה איִד ןעֶּבעֶגעֶנְּפֶא ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז .דְנּוא

 ועְכְלעֶזַא ּוצ ןייַז גיִנעֶּטְרעֶטְנּוא ָּךיֹוא טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ :ןעֶנייִד 6
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 :םייַּבְרַא דְנּוא םֶנּוא טיִמ טְקְריוִו סאו .ןעֶכיִלְטיִא ּוצ רֵנּוא
 םֹוטאַנּוטְראָפ דְנּוא םֹונאַפעֶטְס זַא ְּךיִמ אייֵרְפ ָּךיִא דְנּוא

 טְלְהעֶפ סאוָו סאָד ןיִראָו םֶנּוא טיִמ ןעֶנעֶז םֹוקָיאַּבַא דְנּוא
 18 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו :טְליִפְרעֶד אייֵז ןעֶּבאָה ָּךייֵא ןּופ ריִמ

 טְנעֶקְרעֶד םּורְד ,סֶרֶעייֵא דְנּוא טיִמעֶנ ןייֵמ טְשיִרְפְרעֶד
 :עֶכְלעֶזַא
 19 אָקְסיִרְּפ דְנּוא אָליווְקַא ;ךייַא ןעֶסיִרְג אָיְסַא ןּופ תֹולֲהְק איד

 -ְמאַזְרעֶפ איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןיִא ליִפ ָּךייַא ןעֶמיִרְּג
 20 ;ָךייַא ןעֶסירְג רעֶדיִרְּב עֶלַא :זיֹוה רֶעייֵז ןיִא זיִא סאוָו גְנּול
 21 רעֶד :שיק ןעֶניִלייֵה ַא טיִמ ןעֶרעֶדְנַא סעֶד רעֶנייֵא טְסיִרְנ
 :דְנאַה רעֶנעֶנייֵא ןייֵמ טיִמ םֹולֹוּפ ריִמ ןּופ םּורְנ
 2 ןָרֵמ .םָרֵח ַא ןייַז רֶע זאָל ראַה םעֶד טיִנ טֶּביִל רעֶנייֵא ןעזֶז
 28 :ךייַא טיִמ אייֵז ַעּוׁשַי ראַה םעֶד ןּופ דאָנְנ איֵד :אָתֶא
 24 :ןֵמָא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשי ןיִא עֶלַא ְךייַא טיִמ אייֵז עֶּביִל עֶנייַמ
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 : םעֶד ןֹופ ףיִרָּב רעֶמייוֵוְצ רעֶד

 .רעֶמְניִאק איד ּוצ סֹולֹוּפ לעֶטְסאַּפַא
 עי ייד 5 דיי

 םעֶד ךרוד ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןּופ לעֶטְסאָּפַא ןייֵא סֹולֹוּפ
 רעֶד ּוצ ,רעֶדּורְּב רעֶד םֹויָתֹומיִט דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶליוו
 עֶניִלייֵה עֶלַא טיִמ טְניראָק ןיִא זיִא סאָו טאָג ןּופ הָלֵהְק
 דֵנּוא ְּךייֵא טיִמ אייֵז דאָנְנ :אָיאַכַא ץְנאַג ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו
 ַעּוׁשַי ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא טאָנ ןּופ ןעֶדיִרְפ
 :ַחיִׁשָמַה
 ראַה רעֶזְנּוא ןּופ רעֶטאָפ רעֶד דְנּוא טאָנ אייֵז טֶּביֹולעֶג
 דְנּוא ןעֶטייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב ןּופ רעֶטאָפ רעֶד ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי
 עֶלַא ןיִא םֶנּוא טְסייֵרְט רעֶד :טְסייֵרְט ןעֶלַא ןּופ טאָג

 איד ןעֶטְסייֵרְּט ןעֶנעֶק ןעֶלאָז ריִמ יִדְּכ ,תֹורָצ עֶרעֶזְנּוא
 טיִמ טְסייֵרְמ םעֶד טיִמ תֹורָצ אייֵלְרעֶלַא ןיִא ןעֶנעֶז םאוֶו
 :ןעֶראָװעֶג טְסייֵרְטעֶג טאָג ןּופ ןייֵלַא ןעֶנעֶז ריִמ םעֶד
 ְךיִז ןעֶרְהעֶמ ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ ןעֶדייֵל איִד איז ְּךייֵלְנ ןיִראוָו
 םעֶד ְּךֶרּוד טְסייֵרְט רעֶזְנּוא ָּךיֹוא ְָּךיִז טְרֶהעֶמ יֹוזַא םִנּוא ּוצ
 רֶעייֵא ראַפ סֶע זיִא ,תֹורָצ ןעֶדייֵל ריִמ ןעוֶו דנּוא :חיִׁשָמ
 םִע זיִא ,טְסייֵרְטעֶנ ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ;הָעּוׁשֹי דְנּוא טְסייֵרְט
 רֶלּודעֶג רעֶד ןיִא ניִטְכעֶמ זיִא סאוָו טְסייֵרְט רֶעייֵא ראַפ
 ךְנּוא :ןעֶדייֵל ְּךיֹוא ריִמ סאָו תֹורְצ עֶניִּבְלעֶז איִד ןּופ
 ןעֶסיוִז ריִמ ןיִראָָו ,טְסעֶפ ויִא ףייֵא ראַפ גְנּונְּפאָה עֶרעֶזְנּוא
 יֹוזַא ,ןעֶדייֵל איִד ןיִא לייֵהְט ַא טאָה רֶהיֵא איז ְּךייֵלְנ זַא

 :טְסייֵרְט םעֶד ןיִא ְּךיֹוא
 -ירְּב ,ןעֶסיוִו טיִנ טְלאָז רֶהיִא זַא טיִנ ןעֶליוִו ריִמ ןיִראוָו
 ןיִא ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶנעֶז םאִו תֹורָצ עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו ,רעֶד
 רעֶוֶׁש טְפאַרְק עֶרעֶזְנּוא רעֶּביִא ןעֶּבאָה ריִמ זַא ,אָיְסַא
 ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ףיֹוא ּוליִפַא ןעֶּבאָה ריִמ זַא יֹוזַא ,ןעֶטיִלעֶג

 טְסְּבְלעֶז םֶנֹוא ןיִא ןיילַא ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבֶא :טְלעֶפייוֵוְצְרעֶפ
 ןיִא טיִנ ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,טיֹוט ןּופ רעֶּפְטְנִע םעֶד טאַהעֶג
 איד רעֶד טאָנ ןיִא טְרֶעייֵנ ,ןֶעיֹורְטְרעֶפ טְסְּבְלעֶז םֶנּוא
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 ַא יֹוזַא ןופ םִנּוא טאָה רעֶד איי גיִדעֶּבעֶל עֶטיֹוט
 ןיִא ןעֶטעֶר םִנּוא טּוהְמ דְנּוא ,טעֶטעֶרעֶג טיֹוט ןעֶסיֹורְנ
 :ןעֶטעֶר ְּךאָנ ּךיֹוא םֶגּוא טעעוֶו רֶע זַא ןעֶפאָה ריִמ םעֶכְלעֶו
 טעֶּבעֶג רֶעייֵא ןיִא ןעֶפְלעֶהְטיִמ ְּךיֹוא םֶנּוא טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו
 ָךֶרּוד ןעֶּבאָה ריִמ סאו םִנּוא ּוצ הָנָּתַמ איד יֵדְּכ םנּוא ראַפ
 :ןעֶּבעֶג קְנאַד םֶנּוא ראַפ עֶליִפ ןעֶלאָז עֶליִפ
 2 ןּופ םיִנְנייֵצעֶּב םאָד ,ןעֶמְהיִר רעֶזְנּוא זיִא סאָד ןיִראוָו
 -ָנאַהעֶג טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶּבאָה .ריִמ זַא ,ןעֶסיוִועֶג רעֶזְנּוא
 טיִנ ,טייֵקְרעֶמיֹול דְנּוא םייֵקְניִלייֵה רעֶכיֵלְטעֶנ טיִמ טְלעֶד
 ןופ דאָנְג רעֶד ןיִא טְרֶעייֵנ טייֵהְזייוַו רעֶכיִלְשְנעֶמ טיִמ
 : ןעֶּבייֵרְׁש ריִמ ןיִראָו :ָךייֵא ןעֶנעֶק םִרעֶדְנּוזעֶּב דְנּוא ,טאָנ

 טְנייַל רֶהיֵא םאָו טְרֶעייֵנ ןעֶכאַז עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק ָךייִא
 זיִּב טעוֶו רֶהיֵא זַא ףאָה ְּךיִא דְנּוא ,טְנעֶקעֶּב ְּךיֹוא רעֶדָא
 ְךיֹוא םֶנּוא טאָה רֶהיֵא איוִװ ְּךייֵלְנ :ןעֶנעֶקעֶּב ףֹוס םּוצ
 יֹוזַא ןעֶמְהיִר עֶרֶעייֵא ןעֶנעֶז ריִמ זַא ,טְנעֶקעֶּב לייֵהְמ םּוצ
 ראַה םעֶד ןּופ גאָמ םיִא עֶרעֶזְנּוא טְנעֶז ְךיֹוא רֶהיִֵא איו
 :ַעּושַי
 ְךייֵא ּוצ טְלאוָועֶג ָּךיִא ּבאָה גְנּורעֶכיִזְרעֶּפ רעֶזיִד ןיִא דְנּוא

 :דאָנְג עֶטייוֵוְצ ַא ןעֶּבאָה טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןעֶמּוק רעֶהיִרְפ

 נ ןּופ רעֶדיִז דֵנּוא ,אָיִנֹודְקַמ ןייֵק ןעֶהעֶנ ּוצ ְָּךייֵא ּךְרּוד דְנּוא
 טְקיִׁשעֶגְמְראָפ ָּךייֵא ןּופ דְנּוא ,ןעֶמּוק ּוצ ְָךייֵא ּוצ אָיִנֹודְקַמ
 5 אלא םאָד ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו םּורְד :הָדּוהְו ןייֵק ןעֶרעֶו ּוצ

 ,שְניוו ְּךיִא סאוָו סאָד רעֶדָא ?ןעוֶועֶג גיִניִזְטְכייֵל ְךיִא ןיִּב
 ריִמ אייָּב לאָז םִע זַא שייֵלַפ םעֶד ְּךאָנ םִע ָּךיִא ׁשְניוִו
 זיִא טאָג איו יֹוזַא רעֶּבָא ?ןיינ ,ןייֵנ דְנּוא ,אָי ,אָי ןייֵז
 :ןייַנ ְךֶנּוא או טיִנ זיִא ָּךייַא וצ טְראָָו רעֶזְנּוא ,אייֵרְטעֶג
 ָךְרּוד זיִא רעֶד .ַהיִׁשְמַה ַעּושִי ,טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד ןיִראוָו

 -ליִס דְנּוא ריִמ ָךְרּוד ,טְגיִדעֶרְּפעֶג ְָּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ םֶנּוא
 ךייַנ רֶנֹוא אֵי ןעֶזעוֶועֶנ טיִנ זיִא ,םֹויָתֹומיִמ דְנּוא םֹונאוַו
 ) םֶע איוװ ןיִראָו :אָי ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא ןיִא זיִא טְרֶעייִנ
 ;אָי אייֵז ןעֶנעֶז םֶהיֵא ןיִא טאָג ןּופ תֹוחָטְבַה עֶליִּפ ןעֶנעֶז
 טאָג ןופ דֹובָּכ םּוצ ןִמָא םֶהיֵא ָּךְרּוד ְּךיֹוא סֶע זיִא םּורְד

 ְךייֵא טיִמ םָנּוא טְגיִטְסעֶפעֶּב םאִוִו רעֶד רעֶּבָא :סֵנּוא ְּךֶרּוד

 רעֶכְלעוֶו :טאָנ זיִא טְּבִלאַזעֶג סֶנּוא טאָה .דְנּוֲא ַחיִׁשָּמ ןיִא
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 ב א רעטניראק ב 2092
 איד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה דְנּוא ,טְלעֶניִזְרעֶפ ְּךיֹוא םֶנּוא טאָה
 :רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא טְסייֵנ םעֶד ןּופ גְנּורעֶכיִזְרעֶפ

 זַא הָמָׁשְנ עֶנייֵמ רעֶּביִא תּודֵע ּוצ טאָה ְּךיִא ףּור ןּונ

 :ןעֶניֹוש ּוצ ְָּךייֵא יֵדְּכ טְניראק ןייק ןעֶמּוקעֶג טיִנ ןיִּב ָּךיִא
 ריִמ טְרֶעייֵנ ,ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא רעֶּביִא ןעֶׁשְרעֶה ריִמ זַא טיִנ
 טְהעֶטְׁש רֶהיֵא ןיִראָָו ; דייֵרְפ עֶרֶעייֵא ןּופ רעֶּפְלעֶה ןעֶנעֶז

 ;ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ָּךְרּוד
 ב לעטיפאק

 ְךיִא זַא ןעֶסאָלְשעֶּב ריִמ ראַפ ְּךיִא ּבאָה סאָד רעֶּבָא
 ןעוֶו ןיִראָו :ןעֶמּוק ְךייִא ּוצ גיִרָעיֹורְט רעֶדיוִו טיִנ לאָז

 ָךיִלְהעֶרְפ ןעֶד ְּךיִמ טְכאַמ רעוֶו ,גיִרֶעיֹורְט ְָּךייֵא ְּךאַמ ְךיִא
 ?ןעֶראָועֶג גיִרָעיֹורְט ריִמ ָךְרּוד זיִא םאָװ רעֶד ץּוח

 ןעוֶו יֵדְּכ ןעֶּביִרְׁשעֶנ עֶניִּבְלעֶז םאָד ְּךייֵא ּבאָה ְךיִא דְנּוא
 איד ןּופ ןעֶרעוֶו גיִרָעיֹורְמ טיִנ ְּךיִא לאָז ןעֶמּוק לעוֶז ְּךיִא
 ףיֹוא ןיִּב ְּךיִא לייוֵו ,ןעֶּבאָה דייֵרְפ לאָז ְּךיִא עֶכְלעוֶו ןּופ
 רייֵרְפ איִד זיִא דייֵרְפ עֶנייֵמ זַא טְרעֶכיִזְרעֶפ עֶלַא ְךייֵא

 טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶנ ְּךייֵא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו :עֶלַא ְָּךייֵא ןּופ
 ץראַה ןּופ טֶסֶנְנַא דְנּוא הָרָצ רעֶסיֹורְג ןיִא ןעֶרעֶרְט ליפ
 טְלאָז רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,ןייַז גיִרָעיֹורְט טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ טיִנ
 ּוצ רֶהעֶמ ְּךאָנ ּבאָה ְּךיִא סא ןעֶסיוִו עֶּביִל עֶסיֹורְנ איִד
 :ךייַא

 טאָה יֹוזַא ,טְכאַמעֶנ גיִרֶעיֹורְט טאָה רעֶציִמיִא ןעוֶו רעֶּבָא
 לייֵהְט םּוצ טְרֶעייֵנ טְכאַמעֶג ביִרָעיֹורְט טיִנ ָּךיִמ רֶע
 עֶזיִד :ןעֶקיִרְד רעוֶוְׁש טיִנ ָּךייֵא לאָז ְךיִא יֵדְּכ ,עֶלַא ָּךייַא
 :ןעֶבְלעֶזַא ראַפ גּונעֶנ זיִא עֶליִפ ןּופ זיִא םאָו ףאָרְטְש
 ןעֶּבעֶנְרעֶפ רעֶּביִל םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא טְרְהעֶקעֶגְמּוא זַא יֹוזַא
 ליִפ ּוצ ןיִא טיִנ לאָז רעֶכְלעֶזַא יִדְּכ ,ןעֶטְסייֵרְט דְנּוא

 רֶהיֵא זַא ;ְךייֵא ְּךיִא טעֶּב םּורְד :ןעֶקְניִזְרעֶפ טייֵקְרְעיֹורְט
 ןופ ןיִראָװה :ןעֶניִטְסעֶפעֶּב עֶּביִל עֶרֶעייֵא םֶהיֵא טְלאָז
 לאָז ְּךיִא יִדְּכ ןעֶּביִרְׁשעֶנ ְּךיֹוָא ָּךיִא ּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא טְנעֶז רֶהיֵא ּביֹוא ,ןעֶסיוו זייוַועֶּב ןעֶרֶעייֵא
 ּביִנְרעֶפ יֹוזַא .םעֶסֶע טְּביְִרעֶפ רֶהיֵא ןעֶמעוֶו :םאַזְראָהעֶג
 ּבאָה ןןעֶּבעֶנְרעֶפ םעֶּפִע ּבאָה ְךיִא ןעוֶו ןיִראָו ;ָּךיֹוא ָּךיִא
 :ַחיִׁשָמ םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶגְרעֶּפ ןעֶנעוֶוְטְרֶעייֵא ןּופ םִע ְּךיִא



 ג ב רעטניראק ב |
 םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו טְלייֵהְטְראָפְרעֶּביִא טיִנ ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ
 עֶניִז טיִמ טְנאַקעֶּבְנּוא ּטיִנ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו ;ןֶטָׂש
 :ןעֶקְנאַדעֶג
 רעֶד תַמְחַמ םֵאֹורְט ןייֵק ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו רעֶּבָא
 -ַפיֹוא ריִמ ּוצ זיִא ריִהְט ַא דְנּוא ,ַחיִׁשָמ ןּופ הָבֹוט הָרּנׂשְּב
 -רעֶד עֶנייֵק ְּךיִא ּבאָה :ראַה םעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶנ
 ןייֵמ ּבאָה ָּךיִא לייוו ומיִמעֶב ןייֵמ ןיֵא טאַהעֶב גְנּוקיווְק

 טיִמ ָּךיִמ ּבאָה ָּךיִא טְרֶעייֵנ ,ןעֶניִפעֶג טיָנ םֹוטיִט רעֶדּורְּב
 :אָיִנֹודְקַמ ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְקעוֶוַא ןיִּב דְנּוא טְנעֶנעֶזעֶג אייֵז
 גיִדְנעֶטְשעֶּב טְרְהיֵפ םֶנּוא רעֶד טְקְנאַדעֶג אייֵז טאָנ ןּונ
 םֶנּוא ְךֶרּוד טְקעֶלְּפְטְנַא רֶנּוא ,ַחיִׁשָמ םעֶד ןיֵא גיִז ןיִא

 ;רעֶטְרֶע עֶלַא ןיִא םיִנְטְנעֶקְרעֶד עֶנייֵז ןּופ קאַמְׁשעֶג םעֶד
 ַחיִׁשָמ ןּופ קאַמְׁשעֶגְליֹואו ַא טאָ ּוצ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראוָו
 םאָװ איִד ןיִא דְנּוא טעֶטעֶרעֶג ןעֶרעוֶו םאֶו איִד ןיִא
 -עֶנ ַא ריִמ ןעֶנעֶז עֶנייֵא איד ּוצ :ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶרעוֶו
 ַא עֶרעֶדְנַא איִד ּוצ רעֶּבָא ,טיֹוט םּוצ טיֹוט ןּופ קאַמְש

 ּוצ ניֹוט רעוֶו דְנּוא .ןעֶּבעֶל םּוצ ןעֶּבעֶל ןּופ קאַמְׁשעֶג
 עֶליִּפ איוז ְּךייֵלְנ טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָָו ?ןעֶכאַז עֶזיִד
 איו יֹוזַא טְרֶעייֵנ ,טאָנ ןוֿפ טְראוָז סאָד ןעֶׁשְלעֶפְראַפ םאוָו
 ריִמ ןעֶדעֶר טאָנ ןּופ איז יֹוזַא דְנּוא ;טייֵקְרעֶטיֹוּל םיֹוא
 :ַחיִׁשָמ ןיִא טאָג ראָּפ

 1 לעטיפאק

 ?ןעֶלְהעֶפְמֶע ּוצ 'טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ןָא רעֶדיִװ ריִמ ןעֶּבעֶה
 -ָמֶע ;טייֵל עֶכיִלְטֶע איוז ְּךייֵלְנ ,ריִמ ןעֶפְראַדעֶּב רעֶדָא
 -נּוא טְנעֶז רֶהיֵא ?ְךייַא ןּופ רעֶדָא ְךייַא ּוצ ףיִרְּבִלְהעֶפ
 טְנייֵלעֶג ,רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ,ףיִרְּב עֶרעֶז
 טְנאַקעֶּב טְנעֶז רֶהיֵא :ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ןּופ טְנעֶקְרעֶד דְנּוא
 זיִא םאִז ַחיִׁשָמ ןּופ ףיִרְּב רעֶד טְנעֶז רֶהיֵא זַא טְכאַמעֶג

 טיִמ טיִנ ןעֶּביִרְׁשעֶג זיִא דְנּוא .םָנּוא ָּךְרּוד טייֵרְּבעֶנּוצ
 מאָנ ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד ןּופ טְסייֵג םעֶד טיִמ טְרֶעייֵנ טְניִט
 עֶנְרעֶׁשייֵלְפ איִד ףיֹוא טְרֶעייַנ ,תֹוחּול עֶנְרעֶנייֵטְׁש ףיֹוא טיִנ
 :ץְראַה םעֶד ןּוֿפ תֹוחּול
 ךְרּוד טאָה ּוצ ריִמ ןעֶּבאָה ןֶעיֹורְמְרעֶפ סעֶכְלעֶזַא דְנּוא
 ןּוֿפ םעֶּפֶע דְנאַטְׁש םיִא ןעֶנעֶז ריִמ זַא טיִנ :ַחיִׁשָמ  םעֶד
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 ג רעטניראק ב
 טְסְּבִלעֶז םֶנּוא ןּופ איו יֹוזַא ,ןעֶקְנעֶד- ּוצ טְסְּבְלעֶז םֶנּוא
 רעֶכְלעוֶו :טאָנ ןּופ זיִא טייקְכיִלְגיֹוט עֶרעֶזְנּוא טְרֶעייֵנ
 םֶעיִיַנ םעֶד ןּופ רעֶניִד עֶכיִלְניֹוט טְכאַמעֶג םֶנּוא טאָה
 ;טְסייֵג םעֶד ןּופ טְרֶעייֵנ ּבאַטְׁשְכּוּב םעֶד ןּופ טיִנ ,דְנּוּב
 טְּכאַמ טְסייֵג רעֶד רעֶּבָא ,טעֶמעֶט ּבאַטְׁשְכּוּב רעֶד ןיִראוָו
 סאוָו ;טיֹוט םעֶד ןּופ טְסְניִד רעֶד ןעֶװ רעֶּבָא :גיִדעֶּבעֶל
 זיִא ,רעֶנייֵטְׁש ןיִא טְציִרְקעֶנְסיֹוא ןעֶּבאַטְׁשְכּוּב ָךְרֹוד זיִא
 ןּופ רעֶדְניִק איִד זַא יֹוזַא טייֵקְכיִלְרעֶה טיִמ ןעֶועוֶועֶג
 ןּופ םיִנָּפ םאֶד ןעֶהעֶזְנָא טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי
 זיִא םאִח םיִנָּפ ןייַז ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד ןעֶגעוֶו הֶׁשֹמ
 םעֶד ןּופ טְסְניִד רעֶד טיִנ לֵאָז יֹוזַא איו :ןעֶהעֶגְרעֶפ םּוצ

 רעֶד ןעֶו ןיִראָו ?טייֵקְכיִלְרעֶה טיִמ ןייַז רֶהעֶמ ליפ טְסייֵג !

 רֶהעֶמ ליפ .ְךיִלְרעֶה זיִא ןעֶדְלּוׁשְרעֶפ םעֶד ןּופ טְסְניִד
 רעֶד ןּופ טְסְניִד רעֶד טייקְכיִלְרעֶה עֶרעֶסעֶרְג טְגְנאַלְרעֶד
 זיִא עֶטְּכיִלְרעֶהְרעֶפ סאָד ְּךיֹוא ןיִראָו :טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג
 -עֶרֶנ ליִפ רעֶד ְּךְרּוד ,ןעֶזעוֶועֶג ְּךיִלְרעֶה טיִנ לייֵהְט םּוצ
 םּוצ זיִא סאָו סאָד ןעֶו ןיִראָו :טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶרעֶס
 םאוָו םאָד זיִא רֶהעֶמ ליִפ איו ;ָךיִלְרעֶה זיִא ןעֶהעֶגְרעֶפ
 ?טייֵקְכיִלְרעֶה טיִמ טֶּביִיַלְּב

 ריִמ ןעֶדעֶר גְנּונְפאָה עֶּכְלעֶזַא ןעֶּבאָה ריִמ לייוו םּורְד
 סאָו הָׁשֹמ איז ְּךייֵלְו טיִנ דְנּוא :טייֵהייֵרְּפ ליִפ טיִמ

 -ְניֵק איִד יִדְּכ ,רֶעייֵלְׁש ַא טְנעֶלעֶג םיִנָּפ ןייַז רעֶּביִא טאָה
 ןּופ דֶנֶע סאָד ןעֶהעֶזְנָא טיִנ ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶד
 -עֶב עֶרֶעייֵז טְרֶעייֵנ :ןעֶהעֶנְרעֶפ םּוצ זיִא סאָו םעֶד
 םּוצ ויִּב ןיִראָו ;ןעֶראוָועֶג טעֶטְראַהְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶקְנאַד

 -ְפיֹוא טיִנ רֶעייֵלְׁש רעֶגיִּבְלעֶזְרעֶד שְּבייֵלְּב גאָט ןעֶניִטְנייַה
 ןיִא ןיִראָו ,דְנּוּב ןעֶטְלַא םעֶד ןּופ ןעֶנייֵל םיִא טְקעֶדעֶג

 גאָט ןעֶניִטְנייַה םּוצ זיִּב רעֶּבָא :ןּוהְטעֶנְּפָא רֶע זיִא ַחיִׁשָמ
 זיִא הָׂשֹמ ןעוֶו ץְראַה רֶעייֵז רעֶּביִא רֶעייֵלְׁש רעֶד טֶגיֵל
 םּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוא ְּךיִז טעֶו םִע ןעֶו רעֶּבָא :טְנייַלעֶג
 זיִא ראַה רעֶד ןּונ :ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא רֶעיִיַלְׁש רעֶד זִיִא ,ראַה
 וזיִא ראה םעֶד ןּופ טְסייֵג רעֶד ּואוְו דְנּוא ;טְסייֵנ רעֶד

 ןיֵא טיִמ ןעֶהעֶז עֶלַא ריִמ רעֶּבָא :טייֵהייֵרְּפ זיִא אָד
 ָךייַלְנ ראַה םעֶד ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה איד םיִנָּפ טְקעֶדעֶגְפיֹוא !
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 ְמעָד ּוצ טְרעֶדְנֶעֶראַפ ןעֶנעֶז דְנּוא ,לעֶניֵפְׁש א ןיִא איו
 ץְנאַג ,טייֵקְכיִלְרעֶה ּוצ טייֵקְכיִלְרעֶה ןּופ דֶליִּב ןעֶניִּבְלעֶז
 :ראַה םעֶד ןּופ טְסייֵג םעֶד ְּךְרּוד איז יֹוזַא

 ד לעטיפאק
 אי יֹוזַא .טְסְניִד ןעֶזיִד ןעֶּבאָה ריִמ לייוו ןעֶנעוֶוְטְסעֶד

 ןעֶנעֶז ,ןעֶטייֵקְגיִצְרעֶהְמעֶראַּב ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּבאָה ריִמ
 -ָךעֶפ איד טְגאָזעֶנְּפָא ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבָא :דיִמ טיִנ ריִמ
 טיִמ םּורַא טיִנ ןעֶהעֶנ דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶביִלְדְנעֶׁש עֶנעֶגְראָּב
 ,טאָג ןּופ טְראָו סאָד טיִנ ןעֶׁשְלעֶפְראַפ דְנּוא ,טייֵהְזעֶּב

 יָמְנַא םעֶד ךְרּוד שְסְּבְלעֶז סְנּוא ןעֶלְהעֶפְמֶע ריִמ טְרֶעייֵנ
 עֶלַא ןּופ ןעֶסיִועֶג םוצ טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ ןעֶקעֶלְּפ
 הָרּוׂשְּב עֶרעֶזְנּוא ּוליִפַא ןעוֶו דְנּוא :טאָנ ראָפ ןעֶׁשְנעֶמ
 איֵד ןעֶׁשיִוְצ טְליִהְרעֶפ םִע זיִא טְליִהְרעֶפ זיִא הָבֹוט
 רעֶזיִד ןּופ טאָנ רעֶד עֶכְלעוֶו ןיִא :ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶנעֶז סאוָו
 -נּוא איד ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג איֵד טעֶדְנעֶלְּבְרעֶפ טאָה טְלעוֶו
 ןופ הֶבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןּופ טְכיֵל םאָד יֵדְּכ ,עֶניִּביֹולְנ
 ןּופ רֶליֵּב םאָד זיִא רעֶד .ַחיִׁשָמ ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד
 -עֶרְּפ ריִמ ןיִראָָו :ןעֶלְהאַרְטְׁש אייז ףיֹוא טיִנ לאָז ,טאָנ
 ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ראַה םעֶד טְרֶעייֵנ ,טְסְּבְלעֶז םֶנּוא טיִנ ןעֶניִד
 םיִעּוׁשִי ןופ טְבעֶנְק עֶרֶעייֵא ןעֶנעֶז טְסְּבְלעֶז ריִמ דִנּוא
 זאָל טְנאָזעֶג טאָה רעֶכְלעֶו טאָנ רעֶד ןיִראָו :ןעֶנעוֶו

 טְכייֵלעֶג טאָה רֶע ,ןעֶּטְכייֵל םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד םיֹוא טֶכיִל
 ןופ טְכיֵל סאָד ןעֶּבעֶג ּוצ יִדְּכ ,רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןיִא
 םעֶד ןיִא טאָג ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶד
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ םיִנָּפ
 יֵדְּכ ,םיִלֵּכ עֶנעֶדְרֶע ןיִא רָצֹוא ןעֶזיִד ןעֶּבאָה ריִמ רעֶּבָא
 ןּופ טיִנ דנּוא טאָג ןּופ ןייַז לאָז טְכאַמ עֶביֹוה רֶהעֶז איִד
 ןיִא טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא ריִמ ןעֶדייֵל םעֶלַא ןיִא :םָנּוא
 -ךעֶפ טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא טיֹונ ןעֶּבאָה ריִמ ,טֶסֶנְנַא

 טְזאָלְרעֶפ טיִנ רעֶּבָא טְגְלאָפְרעֶפ ןעֶנעֶז ריִמ :טְלעֶּפייוֵוְצ
 ןעֶנאָרְט ריִמ :טְכאַרְּבעֶנְמּוא טיִנ רעֶּבָא ןעֶבאָלְׁשעֶגְרעֶריִנַא
 ןּופ ןעֶּבְראַטְׁש סאָד ּבייֵל םעֶד ןיִא םּורַא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב
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 *עֶנְרעֶּביִא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶז ןעֶּבעֶל סאוָו ּריִּמ  ןיִראָו 1

 ןּופ ןעֶּבעֶל םאָד יִדְּכ ,ַעּוׁשִי ןעֶנעוֶו טיֹוט .םּוצ ןעֶּבעֶג
 ׁשייֵלְפ ןעֶכיִלְּברעֶטְׁש ןעֶרעֶזנּוא ןיִא ְךיֹוא לאָז ַעּוׁשִי

 ןיִא טיֹוט רעֶד טְקְריִװ יֹוזַא ןעֶד :ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּטְטְנַא 2
 ריִמ לייוװ .דְנּוא :ְךייִא ןיִא ןעֶּבעֶל םאָד רעֶּבָא ,םִנּוא 3

 םִע איו .יֹוזַא ,ןעֶּביֹולְנ ןּופ טְסייג ןעֶגיִּבְלעֶז םעֶד ןעֶּבאָה
 ְךיִא ְּבאָה םּורְד טְּביֹולְנעֶג ּבאָה ְּךיִא .ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש

 :ךיֹוא ריִמ ןעֶדעֶר םּורְד ְךיֹוא ןעֶּביֹולְנ -רימ ,טעֶרעֶג
 םעֶד טְקעוֶועֶנְפיֹוא טאָה סאו .רעֶד זַא ןעֶסיוִו .ריִמ .ןיִראָוְו 4

 יַעּוׁשִי ְּךֶרּוד ןעֶקעוֶוְפיֹוא ָּךיֹוא םֶנּוא טעװ ַעּושִי ראַה

 עֶלַא ןיִראָו :ןעֶלעֶטְׁשְראַפ ָּךייַא טיִמ םִנּוא .טעוֶו דְנּוא 8
 ָךְרּוד לאָז דאָנְג איִד יִדְּכ ,ןעֶנעוֶוְטְרֶעייֵא ןּופ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז
 -ְנאַד עֶטְסעֶרְג םאָד ןייַז םֵרֹוג לאָז דְנּוא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ עֶליִפ
 :טאָנ ןּופ רֹובָּכ םּוצ ןעֶק

 -יוא רעֶזְנּוא עֶׁשְטאָה טְרֶעייֵנ .,דיִמ טיִנ ריִמ ןעֶנעֶז םֹורִד 6
 רעֶד ְּךאָד טְרעוֶו ןעֶּבְראָדְרעֶפ טְרעֶו ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְרעֶס

 -נּוא ןִיִראָז :טְרֶעייֵנְרעֶד גאָט ּוצ גאָט ןּופ רעֶכיִלְרעֶנְיִא 7
 קיִלְּבְנעֶגיֹוא ןייֵא ראַפ רּונ זיִא סאו הָרָצ עֶנְניִרְג עֶרעֶז
 עֶנְיְּבִע .דְנּוא עֶניִטְכיוִו רֶהֵעֶמ ליִפ ַא םִנּוא ראַפ טקריוװ

 ןעֶכאַז איד ףיֹוא טיִנ ןעֶקּוק ריִמ םעֶדְניִא ..:טייֵקְכיִלְרעֶה 8
 טיִנ ןעֶנעֶז םאו איד ףיֹוא טְרֶעייֵנ ,ןעֶהעֶזעֶג ןעֶנעֶז םאוָו
 ןעֶנעֶז ןעֶהעֶזעֶג ןעֶנעֶז םאוָו ןעֶכאַז איִד ןיראָו ;ןעֶהעֶזעֶג
 ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶנעֶז סאו איִד רעֶּבָא ,טָיִצ ַא ראַפ רונ
 | | :ביִּבִע ףיֹוא ןעֶנעֶז

 ה לעטיפאק |
 ןּופ זיֹוה םעֶׁשיִדְרֶע רעֶזְנּוא ןעוֶו זַא ןעֶסיוִו ריִמ ןיִראוָו 1

 ַא ריִמ ןעֶּבאָה .ןעֶרעֶװ טְרעֶטְׁשּוצ טעֶו טְלעֶצעֶנ םעֶד
 טִיִמ..טְכאַמעֶג טיִנ זיִא םאִז זיֹוה ַא ,טאָג ןופ דייֵּבעֶג
 ןעֶצְפיִז ןעֶזיִד ןִיִא ןיִראוָו :לעֶמיִה םיִא םעֶגיִּבע ןייַא ,דְנעֶה
 טיִּמ.ןעֶרעוֶו ּוצ טעֶדיִיֵלקעֶג רֶהעֶז ןעֶרְהעֶנעֶּב רֶנּוא ;ריִמ

 ריִמ ּךיֹוא ןעוֶו :לעֶמיִה םעֶד ןופ זיִא סאָו זיֹוה רעֶזְנֹוַא 2
 טעֶקאַנ טיִנ רימ ןעֶלעוֶו ןעֶרעוֶו טעֶרייֵלְקעֶגְנָא ןעֶלעוֶו

 םיִא ןעֶנעֶז .סאָו ְּךיֹוא ריִמ ןיִראָו . :ןעֶרעוֶו .ןעֶניִפעֶג 4
 ןעֶליִװ ריִמ לייװ ,טְסאַל רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶצְפיִז טְלעֶצעֶג
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 ידְּכ .ְטעֶדייֵלְקעֶגְנָא טְרֶעייֵנ ןעֶרעוֶו טעֶדייֵלְקעֶגְסיֹוא טיִנ
 םעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו ןעֶגְנּולְׁשְרעֶפ . לאָז עֶכיִלְּבְרעֶטְׁש םאָד
 -עֶנ ּוצְרעֶד םֶנּוא טאָה רעֶכְלעוֶו רעֶד רעֶּבָא :ןעֶּבעֶ
 ןֹובָרֵע םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה םֶנּוא רעֶד ,טאָנ זיִא טקריוװ
 ןעֶטּוג גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ריִמ ןעֶּבאָה םּורְד :טְסייֵנ םעֶד ןּוּפ
 םיִא םייֵהָרעֶד ןיא ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶו זַא ןעֶסיוִו דְנּוא .;ָהֶמּוּמ
 ריִמ ןיִראָו :ראַה םעֶד ןּופ קעֶוַא רימ ןעֶנעֶז .ּבִייֵל

 ריִמ רעֶּבָא :ןעֶהעֶז ָךְרּוד טיִנ ןעֶּביֹולְג .ּךְרּוד ןעֶלְדְנאַַו
 ּוצ קעוַא רעֶּביִל ןעְׁשְניִװ דְנּוא הָטּומ ןעֶטּוג ןעֶּבאָה
 םעֶד טיִמ ןייַז ּוצ םייֵהְרעֶד ןיִא דְנּוא ְּביֵיַל םעֶד ןּופ .ןייז
 ןעֶנעֶז ריִמ ּביֹוא ;גיִרְפייֵא ָּךיֹוא ריִמ ןעֶנעֶז םּורָד :ראַה

 -ְליֹואְח םֶהיֵא ןעֶלאָז ריִמ זַא ,קעוֶוַא רעֶדָא םייֵהְרעֶד ןיִא
 ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא עֶלַא ןעֶזּומ רִיַמ ןיִראָו :ןעֶלעֶּפעֶג
 רעֶכיִלְטיִא יֵדְּכ .ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ לְהּוטְׁשְרעֶטְכיִר םעֶד ראָפ
 איו םעֶדְכאָנ ְּביִיֵל םעֶד ןּופ ןעֶכאַז איד ןעֶטְלאַהְרעֶד לאָז
 :םעֶטְכעֶלְׁש רעֶדָא םעֶטּוג זיִא םִע ּביֹוא ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע
 יֹוזַא ,ראַה םעֶד ןּופ טֶכָרּופ איִד ןעֶנעֶק ריִמ לייוו םּורְד
 ּוצ טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא ,ןעֶׁשְנעֶמ ןָא ריִמ ןעֶדעֶר
 רֶעַײַא ןיִא ךיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ זַא ףאָה ְּךיִא דְנּוא ;טאָנ

 טיִנ םֶנּוא ןעֶלְהעֶּפְמֶע ריִמ :ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶסיוִועֶג--
 טייֵהְנֶעֶגעֶלעֶג ַא ְּךייֵא ןעֶּבעֶג רִיַמ טְרֶעייֵג ;ָךייַא ּוצ רעֶדיוִ
 רֶהיֵא יֵדְּכ ,םֶנּוא ןעֶגעוֶו ןעֶמְהיִר ְּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא .זַא
 םיִא ךיז ןעֶמְהיִר סא איִד ּוצ רעֶפְּטִנֶע ןייֵא ןעֶּבאָה טְלאָז
 ריִמ ּביֹוא ןיִראָו :ןעֶצְראַה םיִא טיִנ דָנּוא ןעֶהעֶזְסְיֹוא

 ןעֶנעֶז ריִמ ּביֹוא ;טאָנ ּוצ םִע זיִא ְךיִז רעֶסיֹוא ןעֶנעֶז

 עֶּביִל איד ןיִראָָו :ןעֶנעוֶו טְרֶעייַא ןּופ םִע זיִא ,לָכׂש םיִיָּב
 זַא יֹוזַא ןעֶטְּכיִר ריִמ לִייוו ;םֶנֹוא טְגְנעֶרְד ַחיִׁשְמ ּםעֶד ןּופ

 עֶלַא ןעֶנעֶז םּורָד ;ןעֶּבְרַאָטְׁשעֶג עֶלַא ראַפ זִיִא; רעֶניַײַא
 5 ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג עֶלַא ראַפ זיִא רֶע זַא דְנּוא :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 ןייֵלַא ְּךיִז ּוצ רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלאָז ןעֶּבעֶל םאוָו איִד יִדְּכ

 איֵז ראַפ זיִא רעֶכְלעוֶו םֶהיֵא ּוצ טְרֶעייֵנ .ןעֶּבעֶל
 :ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רעֶדיוִו זיִא דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג
 םעֶד ְּךאָנ טיִנ םעֶנייֵק ריִמ ןעֶנעֶק ןָא רֶנּוצַא ןּופ םּורָד
 םעֶד ָּךאָנ טְנעֶקעֶג ַחיִׁשָמ ןעֶּבאָה ריִמ ּוליִּפַא ןעוֶו ; ׁשיִיַלְפ
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 ו ה רעטניראק ב 408
 !ףֶהעֶמ טיִנ םֶהיֵא ריִמ ןעֶנעֶק דִנּוצַא רעֶּבָא ,ׁשייֵלְפ

 ָעייֵנ ַא רֶע זיִא ַחיִׁשָמ ןיִא זיִא רעֶנייֵא ןעוֶו ןעֶד יֹוזַא 7
 ןעֶגְנאַגעֶג אייַּבְראַפ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶטְּלַא איֵד ;םיִנעָפעֶׁשעֶּב

 ןּופ ןעֶנעֶז עֶלַא דְנּוא :ןעֶראָועֶג אייֵנ ןעֶנעֶז אייֵז ,העֶז 8
 רֵּפַכְמ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ְּךְרּוד ְּךיִז טיִמ טאָה סְנּוא רעֶד ,טאָג
 רעד.ןּופ טְסְניִד םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג םִנּוא טאָה דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג

 ְךיִז טיִמ טְלעוֶו איִד טאָה םאָג זַא ּונְיַהְד :םְנּוהעֶזְרעֶפ 9
 טְנעֶכעֶרעֶנּוצ טיִנ אייֵז טאָה דְנּוא ,ַחיִשָמ ןיִא טְנְהעֶזְרעֶפ
 סאָד ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא םִנּוא טאָה דִנּוא ,תֹוריִבֲע עֶרֶעייֵז

 םיִחּולְש ריִמ ןעֶנעֶז םּורְד :גְנּונְהעֶזְרעֶפ רעֶד ןּופ טְראוָו 0
 סנּוא ְּךְרּוד ְּךייַא טְלאָו טאָנ איו ְּךייֵלְנ .ַחיִׁשָמ ןעֶנעוֶו
 טייַז ןעֶנעוֶו םיַחיִׁשָמ ןּופ ְּךייֵא ןעֶטעֶּב ריִמ ;ןעֶטעֶּבעֶג

 דְניִז עֶנייֵק טאָה רעֶכְלעֶו רעֶד :טאָג טיִמ טְנעֶהעֶזְרעֶפ 1
 ריִמ יִדְּכ ,םִנּוא ראַפ דֶניִז םֶלַא טְכאַמעֶג רֶע טאָה טְנעֶקעֶג
 :טאָג ןּופ טייקְניִטְבעֶרעֶג איִד ןעֶרעוֶו םֶהיֵא ןיִא ןעֶלאָז

 ו לעטיפאק
 ָךייַא ןעֶטעֶּב דְנּוא רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ עֶנייֵז ןעֶנעֶז ריִמ דִנּוא 1

 ןּופ ראָנְג איִד ןעֶמְלאַהְרעֶד טְסּוזְמּוא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא
 ,טְגאָז רֶע ןיִראָו :טאָג 9

 דְנּוא ,טְרעֶהעֶג טייֵצ עֶטְניִליוִועֶּב ַא ןיִא ָךיִד ּבאָה ְּךיִא,
 :יןעֶפְלאָהעֶג ריִד ְּךיִא ּבאָה הָעּוׁשְִי ןופ גאָט ַא ןיִא

 .'ח ט"מ היעשי

 ןיִא דְנּוצַא ,העְז ,טייֵצ עֶטְניִליוִועֶּב איד זיִא דְנּוצַא ,העְז
 ְךאַז םּוׁש ןייק ןיִא ןעֶּבעֶג ריִמ :הָעּוׁשְי ןּופ גאָט רעֶד 3

 :ןעֶרעוֶו דְנאַׁש ּוצ טיִנ לאָז טְסְניִד רעֶד יִדְּכ ,םיֹוטְׁשִנֶא ןייק
 ןּופ רעֶניִד איִד איז ָּךיִז ריִמ ןעֶזייוֵועֶּב םעֶלַא ןיִא טְרֶעייֵנ 4

 ןיֵא ,טיֹונ רעֶד ןיִא ,ןעֶדייֵל ןיִא ,רְלּודעֶג ליִפ ןיִא ,טאָג

 ןיִא ,תֹודיִרְמ ןיִא ,ןעֶסיִנְגְנעֶפעֶג ןיִא ,געֶלְׁש ןיִא :ןעֶטְסְגִנַא 8
 ןיִא ,טייֵהְנייֵר ןיִא :ןעֶטְסאַפ ןיִא ,ןעֶבאוַו ןיִא ,ןעֶטייֵּבְרַא 6

 ַחּור םיִא ,טייקְגיִטּוג ןיִא ,טייקְניִטּומְגְנאַל ןיִא ,םיִנָטְנעֶקְרעֶד
 ,טייֵהְרְהאָו ןּופ טְראָו םיִא :הָפיִנְח ןְהֶא עֶּביִל ןיִא ,ׁשֶדֹוקַה 7

 -בעֶרעֶנ ןּופ ןעֶפאָו איִד ָּךְרּוד ;טאָנ ןּופ טְכאַמ רעֶד ןיִא
 :עֶקְניִל איִד ּוצ דְנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ּוצ טייקניט

 ַא דְנּוא ןעֶמאָנ ןעֶמְּכעֶלְׁש ַא ְּךְרּוד ,דְנאַש דְנּוא דֹובָּכ ְּךְרּוד 8



 זיר רעטנושק וב
 :ביִטָפאַהְרְהאָו ךאָד דְנּוא ,רעֶרְהיִפְראַפ איוז ;ןעֶמאָנ ןעֶטּוג
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 9 -ְךאַטְש איו ,טְנאַקעֶּב טּוג ְּךאָד דָנּוא ,טְנאַקעֶּבְנּוא איוז
 דֶנּוא טְפאָרְטְׁשעֶנ איו ,ןעֶּבעֶל ריִמ העְז דנּוא ,עֶניִדְנעֶּב

 10 גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ָּךאָד דְנּוא עֶניִרֶעיֹורְט איז :טְכאַרְּבעֶנְמּוא טיִנ

 עֶליִפ ריִמ ןעֶכאַמ ָּךאָד דְנּוא ,טייֵל עֶמְרֶא איו ;ָךיִלעֶרְּפ
 ןעֶנאָהְרעֶפ דְנּוא טיִנְראָג ןעֶּבאָה סאָו איִד איוו ;ְךייֵר

 :ןעֶכאַז עֶלַא
 | טְכאַמעֶגְּפיֹוא ְךייֵא וצ זיִא ליֹומ רעֶזְנּוא ,רעֶטְניִראַק רֶהיֵא ָא
 2 טְכאַמעֶב גֶנֶע טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא :טייֵרְּב זיִא ץְראַה רעֶזְנּוא
 עֶרֶעײֵא ןיִא טְגְנֶעעֶּב טְנעֶז רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,םֶנּוא ןיִא
 3 ,גָנּוטְלעֶגְראַפ עֶניִּבְלעֶז איִד טיִמ רעֶּבָא :םֶַרעֶדעֶנ עֶנעֶנייֵא
 :טְרעֶטייוֵוְרעֶד ְּךיֹוא רֶהיֵא טייַז ,רעֶדְניִק ּוצ איז דעֶר ָּךיִא
 ְךאָי םעֶדְמעֶרְפ ַא ןעֶּפעֶלְׁש םאִו עֶכְלעֶז איִד טיִנ םייֵז
 טאָה הָתּורְבַה ַא ראַפ םאָו ןיִראָו ;עֶניִּביֹולְנְנּוא טיִמ
 דְנּוא ?טייקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא רעֶד טיִמ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איד
 רעֶד טיִמ טְכיֵל םאָד טאָה טְפאַׁשְנייֵמעֶג ַא ראַפ סאו
 אָד זיִא תֹודְחַא ןייֵא ראַפ סאָו דְנּוא ?םיִנְרעֶטְסְניִפ
 ַא ראַפ םאָו רעֶדָא ?לַעֵיַלְּב דְנּוא ַחיִׁשְמ םעֶד ןעֶׁשיִִוְצ
 ?ןעֶניִּביֹולְגְנּוא ןיֵא טיִמ רעֶניִּביֹולְג ַא טאָה קֶלֵח
 טאָג ןּופ לעֶּפְמעֶמ רעֶד טאָה טייֵקְניִנייַא ראַפ סאָו דְנּוא
 ןּופ לעֶּפְמעֶמ רעֶד ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו ?רעֶמעֶנּפָא טיִמ
 וטְנאָזעֶג טאָה טאָג איו יֹוזַא ;טאָנ ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד

 דָנּוא ןעֶלְדְנאַוַו דְנּוא ןעֶניֹואוְו אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ לעוֶו ָךיִא ,
 ןייֵמ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא טאָג רֶעייֵז ןייַז לעוֶו ָּךיִא
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 17 ןעֶׁשיִוְצ ןּופ סיֹורַא טְמּוק םּורְד ,ז"כ זיל לאקזחי :קְלאַפ

 דֵנּוא ,ראַה רעֶד טְנאָז ּפָא ְּךייֵא טעֶדייֵׁש דְנּוא אייז

 לעוֶו ְךיִא דְנּוא ;ְּךאַז עֶנייֵרְנּוא םּוש ַא ןָא טיִנ טְרָהיִר

 ,א"י ב"נ היעשי ;ה"מ אי" הימרי :ןעֶמעֶנְפִיֹוא ָךייֵא

 18 טעֶו רֶהיֵא דְנּוא ,רעֶטאָפ ַא םֶלַא ןייַז ְּךייַא ּוצ לעזֶו דְנּוא
 רעֶד טְגאָז ,רעֶטְכעֶט דְנּוא ןְהיֵז םֶלֵא ריִמ ּוצ ןייַז
 ,יא 'ב עשוח ;חיל ביל הימרי :? ראַה רעֶניִטְכעֶמְלַא

 ז לעטיפאק
 ן ןעֶזאָל ,תֹוחָטְבַה עֶזיִד ןעֶּבאָה ריִמ לייוַו . ,עֶטְּביִלעֶג םּורְד
 םעֶד ןּופ גְנּוקעֶלְפעֶּב עֶלַא ןּופ ןעֶגיִנייִר םִנּוא ריִמ
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 ז רעטניראק ב
 ןייַז ץְנאַג ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ,טְסייֵג םעֶד דְנּוא ׁשייֵלַּפ
 :טאָנ ןּופ טְבְרּופ רעֶד ןיִא טיוקְניִלייֵה ןיִא
 טְּכעֶרְנּוא טיִנ םעֶנייֵק ןעֶּבאָה ריִמ ,ףיֹוא םִנּוא טְמעֶנ
 ריִמ ןעֶּבְראָדְרעֶפ טיִנ םעֶנַיֵק ןעֶּבאָה ריִמ ,ןּוהְטעֶג
 טיִנ סאָד נאָז ְּךיִא :טְלעֶדְנאַהעֶּב טְכעֶלְׁש םעֶנייֵק ןעֶּבאָה

 טְנֲאָזעֶג רעֶהיִרְפ ּבאָה ְּךיִא ןיִראו ;ןעֶניִדְלּושְרעֶפ ּוצ יֵדְּכ
 ּוצ ְָךיַא טיִמ ץְראַה רעֶזְנּוא ןיִא טְנעֶז רֶהיֵא זַא

 ָךיִמ העָטְׁשְרעֶטְנּוא ְָּךיִא :ןעֶּבעֶל ּוצ דְנּוא ןעֶּבְראַטְׁש
 ָךיִא ;ְךייַא ןעֶנעוֶו ליפ ְךיִמ םֶהיֵר ְָּךיִא ;ְךייֵא ןעֶנעֶק ליפ

 דייֵרְּפ לִיַפ רְהעֶז ּבאָה ְּךיִא ;טְסייֵרְט טיִמ טְליִפְרעֶד ןיִּב
 ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶו ןיִראָו :ןעֶדיֵל עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןיִא
 הּור ןייק שייֵלְפ רעֶזְנּוא טאָה אָיְנֹודְקַמ ןייֵק ןעֶמּוקעֶג
 ןעֶטייֵז עֶלַא ןּופ ןעֶּבאָה רימ טרֶעייֵנ ,טאַהעֶג טיִנ

 :טְּכרּופ ןעֶניִרְד ןּופ .טייֵרְטְׁש ןעֶּסיֹורְד ןּופ ;ןעֶטיִלעֶג
 ניִרְדיִנ ַא ןעֶּבאָה םאִוְו איִד טְסייֵרְט רעֶד ,טאָנ רעֶּבָא
 ןּופ ןעֶמּוק םעֶד טיִמ טְסייֵרְטעֶנ םֶנּוא טאֶה טיִמעֶג
 ךיֹוא טֶרֶעייַי ןעֶמּוק ןייַז טיִמ רּונ טיִנ דְנּוא :םֹוטיִט
 ְךייַא ןעֶנעֶו זיִא רֶע םעֶד טיִמ טְסייַּרְט םעֶד טיִמ
 וטְלְהעֶצְרעֶד סֶנּוא טאָה רֶע ןעוֶו ,ןעֶראָועֶג טְסייֵרְמעֶג
 רעֶפייֵא רֶעיײַא ןעֶריֹורְט רֶעייֵא ,ןעֶנְנאַלְרעֶפ רֶעייֵא
 רֶהעֶמ ְּךאָנ ְּךיִמ ּבאָה ְָּךיִא זַא יֹזַא ,ןעֶנעווְמעֶנייֵמ
 גיִרֶעיֹורְט ְּךיֹוא ְּךייִא ּבאָה ְּךיִא ןעֶו ןיִראָו :טייֵרְפעֶנ
 הָמָרַח טיִנ ְּךיִא ּבאָה יֹוזַא ;ףיִרְּב םעֶד ְּךְרּוד טְכאַמעֶג
 העְז ְּךיִא ןיִראָו ;טאַהעֶג הָטָרֵח ְּךיֹוא ּבאָה ְּךיִא עֶׁשְטאָח
 ְךיֹוא ןעוֶו ,טְכאַמעֶג גירֶעיֹורְט ְּךייֵא טאָה ףיִרְּב רעֶנעֶו זַא
 טיִנ ;ְךיִמ ְּךיִא אייֵרְפ דְנּוצַא :טייֵצ עֶנייַלְק ַא ראַפ רזנ
 רֶהיֵא זַא טְרֶעייֵנ ,טְכאַמעֶג גיִרֶעיֹורְט טְנעֶז רֶהיֵא זַא
 טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָָו .הָבּוׁשְּת ּוצ טְכאַמעֶ גיִרָעיֹורְט טְנעֶז
 טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,ןעֶנעוֶו סעֶטאָנ ןּופ טְכאַמעֶג בירֶעיֹורְט
 ןְרעִיֹוְרְט סאָד ןיִראוָו :םְנּוא ְּךֶרּוד ןעֶדייֵל ןעֶדאָׁש ןייק ראָנ
 ןעֶמ םאִז הָעּוׁשְי ּוצ הָבּוׁשְּת טְקְריוִו ןעֶנעוֶו םעֶטאָנ ןּופ
 רעֶד ןּופ ןְרֶעֹוירְט סאָד רעֶּבָא ;ףיֹורְד הָטָרֵח טיִנ טאָה
 ועֶניִּבְלעֶז םאֶד טְהעֶז ןיִראָו :טיֹוט םעֶד טקְריוז טְלעוֶו
 איד ןעֶנעֶו םעֶמאָנ ןּופ טְרֶעיֹורְטעֶג טאָה רֶהְיֶא זַא



 ח ז רעטניראק ב
 ןיִא טאָה םִע איִד טייקְניִסייֵלְפ איִד ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיֹורְנ
 רעֶד ,גֶנּורעֶפְטְנֶעֶראַפ איד םיֹורְנ איז ,אָי ,טְקְריוִועֶנ ְָּךייֵא
 איד .הָאְנַק איִד ,ןעֶנְנאַלְרעֶפ םאָד ,טְבְרּופ איִד ,ןְראָצ
 רֶהיִא זַא טְנייֵצעֶּב ָךייֵא רֶהיֵא טאָה םעֶלַא ןיִא .הָמָקְנ
 ּבאָה ְּךיִא ןעֶװ ןעֶד יֹוזַא :ןייֵר ְּךאַז רעֶד ןיִא טְנעֶז
 םאִו םעֶד ןעֶנעוֶו טיִנ םִע זיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ְּךיֹוא ָּךייַא

 םאִו םעֶד ןעֶנעוֶו טיִנ דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טְכעֶרְנּוא טאָה
 טייקְניִסיילְפ עֶרֶעייֵא זַא טְרֶעייֵנ ,ןעֶטיִלעֶג טְכעֶרְנּוא טאָה
 :ןעֶרעוֶו טְנאַקעֶּב טאָנ ראָפ לאָז םֶנּוא ןעֶנעֶק
 ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ;ןעֶראֹוָועֶג טְסייֵרְטעֶנ ְךיִמ ןעֶנעֶז םּורְד
 ןּופ דייֵרְפ איִד רעֶּביִא טייֵרְפעֶג רֶהעֶמ ליִפ ְּךאָנ םִנּוא
 טְקיִװְקְרעֶד עֶלַא ָּךייֵא ןּופ זיִא טיִמעֶנ ןייַז לייוַו ,סֹוטיִמ
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 14 טְמְהיֵרעָּב םעֶּמִע ָּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו ןיִראָו :ןעֶראוָועֶג

 טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ ְּךיִא ןיִּב יֹוזַא ;ָךייַא ןעֶנעוֶו םֶהיֵא אייֵּב
 עֶלַא ְּךייַא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ איז ְּךייֵלְנ טְרֶעייֵנ ;ןעֶראָועֶג
 ןעֶמְהיִרעֶּב רעֶזְנּוא ְךיֹוא זיִא יױזַא ןטייֵהְרְהאוָו ןיִא טעֶרעֶג

 עֶכיִלְצְרעֶה עֶנייֵז דְנּוא :ןעֶראוָועֶג רֶהאָֹח םֹוטיט ןעֶנעוֶו

 טקְנעֶדעֶג רֶע ןעוֶו ,טְנייַנעֶג רֶהעֶמ ְּךאָנ זיִא ְּךייא ּוצ עֶּביִל
 םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא איו ,עֶלַא ְּךייֵא ןּופ ןעֶכְראָהעֶג סאָד

18 

 16 ְךיִמ אייֵרְפ ְּךיִא :םיִנָרעֶטיִצ דְנּוא טְכְרּופ טיִמ ןעֶמּונעֶגְפיֹוא

 :ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא ְּךייַא ףיֹוא ְּךיִמ רעֶכיִזְרעֶפ ָּךיִא זַא
 ח לעטיפאק

 4 ןּופ דאָנְנ איִד ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶסיוו ּוצ ָּךייֵא ןּוהְּט ריִמ דְנּוא

 2 זַא :אָיְנֹודְקַמ ןּוֿפ תֹולֲהְק איִד ּוצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו טאָג

 ןעֶדייֵל טיִמ ןעֶראוָועֶג טְפיֵרְּפעֶנ רֶהעֶז ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו
 -ְמעֶרָא עֶפיִט עֶרֶעייֵז דְנּוא דייֵרְפ עֶסיֹורְג עֶרֶעייֵז ָּךיִז טאָה
 :טייקְניִּבעֶנייֵרְפ עֶרֶעייֵז ןּופ םּוטְכייֵר םּוצ טְרְהעֶמעֶנ טייק
 דְנּוא ַחֹּכ רֶעייֵּז גיִלְדעוֶו זַא ,תּודֵע אייֵז אָז ְּךיִא ןיִראָו

 ןְעיִיַרְפ םיֹוא ןעֶּבעֶגעֶג אייֵז ןעֶּבאָה ַחכ רֶעייֵז רעֶּביִא ּוליִפַא
 טעֶּבעֶג ליפ טיִמ ןעֶמעֶּבעֶנ םֶנּוא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶליוִו

 טְסְניִד םעֶד ןּוֿפ טְפאַׁשְנייֵמעֶג איִד דְנּוא דאָנְג רעֶד ןעֶנעוֶו
 פ -עֶנ ןעֶּבאָה ריִמ איז טיִנ .סאָד דְנּוא :עֶניִלייֵה איִד ּוצ
 טאָנ ּוצ טְׁשְרֶעּוצ טְסְּבְלעֶז ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ ,טְפאָה
 יזַא :טאָנ ןּופ ןעֶליוִו םעֶד ְּךְרּוד םֶנּוא ּוצ דְנּוא ,ןעֶּעֶגעֶג
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 ח רעטניראק ב
 רֶע איז ְּךייִלְג יֵדְּב ,ןעֶזעוֶועֶג ריִהְזַמ םֹוטיִט ןעֶּבאָה ריִמ זַא
 דאָנְנ עֶזיִד ְךייַא ןיִא ְּךיֹוא רֶע לאָז יֹוזַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה
 םעֶלַא ןיִא ְּךַײַא טְרְהעֶמ רֶהיֵא איוז ָּךייֵלְג רעֶּבָא :ןעֶניִדְנֶע
 רעֶלַא ןיִא דְנּוא ,םיִנָטְנִעַקְרעֶד דְנּוא ,טְראָו דְנּוא ןעֶּביֹולְנ םיִא
 זַא טְהעֶז םִנּוא ּוצ עֶּביִל עֶרֶעייֵא ןיִא דְנּוא ,טייקְגיִסייֵלְפ

 :דאָנְג רעֶזיִד ןיִא ְךיֹוא ְָךייִא טְרְהעֶמ רֶהיֵא
 רעֶד ְּךְרּוד טְרֶעייֵנ ,לְהעֶפעֶּב ַא איו טיִנ םאָד נאָז ְּךיִא
 ןּופ טייַהְרְהאָו איִד ןעֶפיִרְּפ ּוצ עֶרעֶדְנַא ןּופ טייקְניִסייֵלְפ
 רעֶזְנּוא ןּופ דֵאָנְנ איִד טְסייוֵו רֶהיִא ןיִראָו :עֶּביִל עֶרֶעייֵא
 ןעֶזעוֶועֶג ָּךייֵר זיִא רֶע עֶׁשְטאָח זַא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה

 רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןעֶראָועֶג םעֶרָא ןעֶנעוֶו טְרֶעייֵא ןּופ ָּךאָד רֶע זיִא
 םעֶזיִד ןיִא דְנּוא :ןעֶרעֶו ְּךייֵר טייֵקְמעֶרָא עֶנייֵז ָּךְרּוד טְלאָז
 ְּךיִלְציִנ ָּךייֵא זיִא סאָד ןיִראָו ;גְנּונייֵמ עֶנייֵמ ְָּךיִא ּביִנ
 רּונ טיִנ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶהאָי ַא ראַפ ןיֹוׂש טאָה רֶהיֵא סאוָו
 טְגיִדְנֶע דְנּוצַא רעֶּבֶא :ןייַז ּוצ גיִליוז ּךיֹוא טְרֶעייֵנ ןּוהְמ ּוצ
 בְנּוגייַנ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סֶע איז ְּךייֵלְנ יֵדְּב ,ןּורְט סאָד ְּךיֹוא
 םאָו םעֶד ןּופ ןעֶניִדְנֶע ּוצ ןייַז ךיֹוא לאָז יֹוזַא ,ןעֶליוִז ּוצ
 םִע זיִא יֹוזַא ,אָד זיִא ןעֶליוִו רעֶד ןעזֶו ןיִראוָו :טאָה רֶהיֵא
 םעֶד ְּךאָנ טיִנ דְנּוא ,טאָה ןאַמ ַא איז םעֶד ְּךאָנ ןעֶמּונעֶגְנָא
 ןעֶלאָז עֶרעֶדְנַא זַא טיִנ ןייֵמ ְּךיִא ןיִראָו :טיִנ טאָה רֶע איו

 -ְבייֵלְג ְּךאָנ טְרֶעייֵנ :ןעֶדייֵל טְלאָז רֶהיֵא דְנּוא הּור ןעֶּבאָה
 רֶעייֵז ּוצ ןייַז םּולְפְרעֶּביִא רֶעייֵא לאָז טייֵצ רעֶזיִד ּוצ טייֵה
 ּוצ ןייַז ְךיֹוא לאָז םּולְפְרעֶּביִא רֶעייֵז יִדְּכ ,םיִנעֶפְרעֶדעֶּב
 איו יֹוזַא :טייֵהְכייֵלְנ ןייַז לאָז םִע זַא םיִנעָפְרעֶדעֶּב רֶעייֵא

 טְלעֶמאַזעֶגְנייֵא ליִפ טאָה םאָָו רעֶד ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע
 -עֶגְנייַא גיִנעוֶו טאָה סאו רעֶד דְנּוא ,טאַהעֶנ גיִרְּביִא טיִנ טאָה
 .חיי יט תמש :טאַהעֶנ טיִנ םיִנְפְרעֶדעֶּב ןייֵק טאָה טְלעֶמאַז
 ןעֶגיִּבְלעֶז םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רעֶד ,טְקְנאַדעֶג אייֵז טאָג ןּונ
 טאָה רֶע לייו :םֹוטיִט ןּופ ץְראַה םיִא ְָּךייֵא ןעֶנעוֶו רעֶפייֵא
 רֶהעֶז ויִא רֶע םעֶדְניִא דְנּוא ,גְנּונְהאָמְרעֶּד איִד ןעֶמּונעֶגְנָא
 ּוצ ןעֶליוװ םעֶנעֶגייֵא ןייַז ןּופ רֶע זיִא .ןעֶזעוֶועֶג גיִרְפייֵא
 -עֶנ םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא :ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא ְָךייֵא
 הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןיִא ּביֹול ןייַז סאוָו ,רעֶדּורְּב םעֶד טְקיִש

 זיֵא רֶע טְרֶעייֵנ ,םאָד רּונ ְטיִנ דְנּוא ;תֹולְהִק עֶלֶא ןיִא זיִא ן



 ט ה רעטניראק מ
 רֶע זַא תֹולֲהְק איִד ר ןעֶראָועֶג טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ְךיֹוא
 ָךרּוד זיִא סאָו דאָנְג רעֶזיִד ןעֶגעֶו ,ןעֶזייֵר םֶנּוא טיִמ לאָז
 -עַּב םּוצ דְנּוא ןייֵלַא ראַה םעֶד ןופ ּביֹול םּוצ טְניִדעֶנ םָנּוא
 זַא ,ריִמ ןעֶדייֵמְרעֶפ סאָד דְנּוא :ןעֶליִו רעֶזְנּוא ןּופ זייוֵו
 רעֶזיִד ןעֶגעוֶו רעֶלְהעֶפ ַא ןעֶניִפעֶג םִנּוא ןיִא לאָז רעֶנייֵק
 ריִמ ןיִראָה :טְניִדעֶג םְנּוא ְּךְרּוד זיִא סאָו ּבאָנ רעֶכייֵר
 טְרֶעייֵנ ,טאָג ראָפ רּונ טיִנ ןעֶבאַז עֶטּוג ףיֹוא ַחיִנְׁשַמ ןעֶנעֶז
 2 טְקיִׁשעֶג אייז טיִמ ןעֶּבאָה ריִמ ּדְנּוא :ןעֶׁשְנעֶמ ראָפ ְךיֹוא
 זַא טְפיִרְּפעֶנ טָפָא ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶכְלעוֶו ,רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא
 רֶע זיִא דְנּוצַא רעֶּבָא ,ןעֶכאַז עֶליִפ ןיִא טְצְניִרֶע זיִא רֶע
 םאָז ןֶעיֹורְטְרעֶפ ןעֶמסיֹורְג םעֶד ְּךְרּוד ,טְֶצְניִרֶע רֶהעְמ ליִּפ
 םֹוטיִט ןעֶנעוֶו טְגעֶרְפעֶג טאָה ןעֶמ ּביֹוא :ָךייַא וצ טאָה רֶע
 רעֶדָא ;ָךייַא ןעֶׁשיוִוְצ רעֶפְלעֶה דְנּוא ןעֶלעֶזעֶג ןייֵמ רֶע זיִא
 איֵד ןּופ םיִחּולְש איִד ןעֶנעֶז אייֵז ,רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו
 אייֵז ּוצ טֶּביִג םּורְד :ַחיִׁשָמ ןּופ דֹובָּב רעֶד דְנּוא ,תֹולָהְק
 ןּופ דְנּוא ,תֹולָהְק איד ראָפ עֶּביִל עֶרֶעייֵא ןּופ זייוַועֶּב ַא

 :ךייַא ןעֶגעֶז ןעֶמְהיִרעֶּב רעֶזְנּוא
 ט לעטיפאק

 ְךיִא ףְראַדעֶּב עֶניִלייֵה איִד ּוצ טְסְניִד םעֶד ןעֶנעוֶו ןיִראָָו
 ןעֶליוִו ןעֶטּוג רֶעייֵא סייז ָּךיִא ןיִראָו :ןעֶּבייַרְׁש טיִנ ְּךייַא
 טייֵל איִד ּוצ טְמְהיִראַּב ָךייַא ןעֶנעוֶ ְּךיִמ ְּךיִא ּבאָה םּורְד
 ןעֶזעוֶועֶג גיִטְראַפ ןיֹוׁש זיִא אָיַאְבַא זַא ,אָיְנֹודְקַמ ןּופ
 :עֶליִפ טְצייֵרעֶגְנָא טאָה רעֶפייֵא רֶעייֵא דְנּוא רֶהאָי ַא ראַפ
 -אַּב רעֶזְנּוא יֵדְּב ,רעֶדיִרְּב איִד טְקיִׁשעֶנ ּבאָה ָּךיִא .דְנּוא
 םעֶזיִד ןיִא טְסּוזְמּוא ןייַז טיִנ לאָז ְךייֵא ןעֶגעוֶו ןעֶמְהיִר
 גיִמָראַפ טְלאָז רֶהיֵא טְנאָזעֶגּבאָהְךיִא איז ָּךייֵלְג יִדִּכ ,לייֵהְט
 ריִמ טיִמ ןעֶלעוֶו אָינֹודְקַמ ןּופ טייל איד ןעוֶו טיִמְרעֶד : ןייַז
 ןעֶלעוֶו ,ןעֶניִפעֶג גיִטְראַפ טיִנ ְּךייֵא ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק
 -ךעֶפ ןֶעיֹורְטְרעֶפ ןעֶזיִד ןיִא .,רֶהיֵא טיִנ ,ןעֶנאָז ריִמ זַא ;ריִמ
 -לאַהעֶג גיִמעֶנ ראַפ םִע ָּךיִא ּבאָה םּורְד :ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁש
 וצ םיִואְראָפ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶמעֶּב ּוצ רעֶדיִרְּב איִד ןעֶט
 הָבָדְנ איִד ןעֶכאַמ גיִטְראַּפ סיֹואְראָפ ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶהעֶנ ּךייַא

 -נָא ןייַז לאָז איִז זַא ,טְגאָזעֶגּוצ רעֶהיִרְפ טאָה רֶהיֵא עֶכְלעֶו
 ;ְּךאַז עֶגיִצייֵג ַא איז טיִנ דְנּוא הָבָדָנ ַא איז יֹוזַא טייֵרְּבִע

 טז
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 טעוֶו טייֵהְנְראַק טיִמ טעייֵז םאוָו רעֶד ;ְךיִא נאָז םאָד רעֶּבָא
 טֶעייֵז סאוָו רעֶד דְנּוא ,ןְלעֶמאַזְנייֵא טייֵהְגְראַק טיִמ ְךיֹוא
 :ןְלעֶמאַזְנייֵא םּולִפְרעֶּביִא טיִמ ְּךיֹוא טעוֶו םולפְרעֶּביִא טיִמ
 ץְראַה ןייז ןיִא ראָפ ְּךיִז טְמעֶנ רֶע איו יֹוזַא רעֶביִלְטיִא
 טאָנ ןיִראָו ;ןעֶנְנּואוְוְצעֶנ רעֶדָא סיִנעֶּביִרְטעֶּב טיִמ טיִנ
 ְךייַא ּוצ ןאָק טאָנ דנּוא :רעֶּבעֶנ ןעֶכיִלְהעֶרְפ ַא טְּביִל

 ןיִא ּגיִדְנעֶטְׁשעֶּב טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ ,דאָנְנ עֶלַא ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
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 םעֶדעֶי ןיִא ןעֶרְהעֶמ ְךייַא טְלאָז דְנּוא ,ןעֶּבאָה גּונעֶג םעֶלַא
 ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש סֶע איו יֹוזַא :קְרעוֶו ןעֶמּוג

 עֶמעֶרָא איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רֶע ,טייֵרְּפְׁשּוצ טאָה רֶע
 :ויניִּבֲע ףיֹוא טְּבייֵלְּב טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנייֵז טייל

 ,'ט ב"יק םילהת -
 דְנּוא רֶעייֵז םּוצ ןעֶמאָז םעֶד טֶּביִג רעֶכְלעוֶו רעֶד דְנּוא
 -ְהעֶמ דְנּוא ןעֶּבעֶג ןעֶמאָז רֶעייֵא טעוֶו זייַּפְש ראַפ םיֹורְּב
 עֶרֶעייֵא ןּוֿפ טְכּורְפ איִד ןעֶסְקאַו ןעֶזאָל טעזֶו דְנּוא ;ןעֶר

 טְכאַמעֶנ ְּךייֵּר םעֶלַא ןיִא טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג
 םִנּוא ךרּוד טְקְריוִו סאָו ,טייקְניִּבעֶנייֵרְפ רעֶלַא ּוצ ןייַז
 ןעֶזיִד ןּופ ןעֶנְראָזְרעֶפ םאָד לייוֵז ןיִראָו :טאָנ ּוצ קְנאַד
 ןעֶפְראַדעֶּב עֶניִלייֵה אֵיִד סאו רּונ טיִנ טְליִפְרעֶד טְסְניִד
 :טאָנ ּוצ ןעֶקְנאַד ליִּפ ְךרּוד ְּךיֹוא ְּךיִז טְרְהעֶמ םִע טְרֶעייֵנ
 ןעֶקְנאַד טְסְניִד ןעֶויִד ןּופ ֹוייֵועֶּב םעֶד ְּךְרּוד םעֶדְניִא
 -טְנעֶקעֶּב רֶעייֵא ןּופ טייֵקְניִנעֶטְרעֶטְנּוא איד ראַפ טאָג אייֵז
 -ייַרְפ איִד ראַּפ דְנּוא ,ַחיִׁשָמ ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ּוצ םיִנ
 -נעֶמ עֶלַא ּוצ דְנּוא אייֵז ּוצ הֶָבָדְנ עֶרֶעייֵא ןּופ טייֵקְניִּבעֶג
 ְךיֹוא אייז ןעֶטְסיִלְנ ְּךייֵא ראַפ טעֶּבעֶנ טיִמ לייוַוְרעֶד :ןעֶש
 ;ךייַא רעֶּביִא טאָנ ןופ דאָנְנ רעֶסיֹורְג רעֶד ָּךְרּוד ְּךייַא ְּךאָנ
 :הָנָּתַמ עֶכיִלְכעֶרְּפְׁשְסיֹואנּוא עֶנייֵז ראַפ טְקְנאַדעֶה אייֵז טאָג

 י לעטיפאק
 טייֵקְניִצְרעֶהְכייוַו רעֶד אייֵּב ְּךייַא טעֶּב םֹולֹוּפ ְּךיִא רעֶּבָא
 אייֵּב ןיִּב ָךיִא ןעוֶו ,רעֶכְלעוֶו ,ַחיִׁשָמ ןּופ טייֵקְניִדְניִלעֶג דְנּוא

 קעוֶוַא ןיִּב ָךיִא ןעוֶו רעֶּבָא ,גיִרְדיִנ ְּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןיִּב ָּךייֵא
 ןעוֶו זַא ךייַא טעֶּב ְּךיִא :ךייֵא ןעֶנעֶק גיִטּומְקְראַטְש ןיִּב
 ןייז :יִטּומְקְראַטְׁש טיִנ ְּךיִא לאָז ןייֵז ָךייֵא אייַּב לעֶו ְּךיִא

 וַצ ניֵטּומייֵרְפ 'קְנעֶד ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו טיִמ ןֹוחָמְּב םעֶד טיִמ



 י רעטניראק ב |
 םעֶד ְּךאָנ ןעֶלְדְנאַוַו ריִמ זַא ןעֶקְנעֶד סאוָו איִד ןעֶגעֶק ןייַז
 ושייֵלְפ םעֶד זיִא ןעֶלְדְנאוַו ריִמ עֶׁשְּטאָח ןיִרַאָו :ׁשייֵלְפ
 איד ןיִראָו :ׁשייֵלְפ םעֶד ְּךאָנ טיִנ ריִמ ןעֶטייֵרְּטְׁש .ָּךאָד
 עֶביִלְׁשייֵלְפ טיִנ ןעֶנעֶז .טייֵרְטְׁש רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶּפאוו
 ןּופ ןעֶפְראַוְנייַא םּוצ טאָנ ּוצ גיִטְכעֶמ ןעֶנעֶז םֶרָעייֵל

 ןעֶקְנאַרעֶג איד ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ ריִמ םעֶדְניִא :ןעֶגְנּוטְסעֶפ
 ןעֶנעֶק ְּךיִז טְּבעֶהְרעֶד םאָו ְּךאַז עֶכיֹוה עֶכיִלְטיִא  דְנּוא
 ְטיִא ןעֶגְנאַּפעֶג ןעֶמעֶנ .דְנּוא ;נאָג ןּופ םיִנְמְנעֶקְרעֶד רעֶד
 ןעֶנעֶז דְנּוא :ַחיִׂשְמ ןּופ םאַזְראָהעֶג םּוצ ןעֶקְנאַדעֶנ עֶכיֵל
 רֶעייֵא ןעוֶו ;ןעֶפאָרְטְׁש ּוצ םאַזְראָהעֶגְנּוא ןעֶדעֶי גיִטְראַפ
 :טְליִּפְרעֶד זיִא םאַזְראָהעֶנ
 ןעוֶו ;ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵא ראָפ זיִא סאו םעֶד ףיֹוא טְהעֶז רֶהיֵא
 ַחיִׁשָמ םּוצ זיִא רֶע זַא ןייֵלַא ָּךיִז ןיִא טְעיֹורְטְרעֶּפ רעֶנייַא
 רֶע איז ְּךיִיַלְנ זַא ,ןעֶקְנעֶד ָּךיִז איֵּב רעֶדיִז םאָד רֶע זאָל
 :ַחיִׁשָמ ּוצ ְָּךיֹוא ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא ַחיִׁשָמ םּוצ ויִא

 ןעֶמְהיִראַּב רֶהעֶמ םעֶּפִע ְּךיֹוא ְּךיִמ לאָז ךיִא .ןעוֶו  ןיִראָו
 -עֶג םֶנּוא טאָה ראַה רעֶד ןעֶו ,טְכאַמ עֶרעֶזְנוא ;ןעֶנעוֶו
 ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ טיִנ דְנּוא ןְרעֶמעֶּבְרעֶּפ ּוצ ָךייֵא ןעֶּבעֶנ
 -םיֹוא טיִנ לאָז ְּךיִא יִדָּכ :ןעֶרעוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ ָּךיִא לעוֶו

 :ףיִרְּב עֶנייֵמ טיִמ ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד ָּךייַא לעז ְּךיִא זַא ןעֶהעֶז
 קְראַטְׁש דְנּוא גיִטְכיוו ןעֶנעֶז ;ןעֶמ טְגאָז ;ףיִרְּב עֶנייֵז ןיִראו
 דְנּוא ;ְּךאַוַוְׁש זיִא םָנּוא אייֵּב ןעֶמּוק םעֶכיִלְּבייַל ןייַז רעֶּבָא
 -עֶנ םאָד רעֶכְלעֶזַא זאָל :ןעֶטְכַאְרעֶפ םּוצ רעֶטְרעוֶו .איִד

 ָךְרּוד דעֶר רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז ריִמ אי ְךייֵלְג זַא ,ןעֶקְנעֶד
 -קְריוִז ָּךיֹוא ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא ,קעוָוַא ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו ףיִרְּב
 :גיִטְרעְֶנעֶגעֶג ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶז ְּךיִל
 םנּוא ןעֶלאָז ריִמ זַא טיִנ םִנּוא ןעֶהעֶטְׁשְרעֶטְנּוא ריִמ ןיִראָו

 ָךיִז ןעֶּביֹול סאָו איִד טיִמ ןעֶכייֵלְגְרעֶפ רעֶדָא ןעֶנְּכעֶר
 טְסְּבְלעֶז ּךיִז אייַּב ְךיִז ןעֶטְסעֶמ אייֵז לייוֵז רעֶּבָא ;טְסְּבְלעֶז
 טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז !טְסְּבְלעֶז ְּךיִז טיִמ ְּךיִז ןעֶּכייֵלְנְרעֶפ דְנּוא
 רעֶסיֹוא ןעֶכאַז טיִמ טיִנ סְנּוא ןעֶמְהיִראַּב ריִמ רעֶּבָא : גּולְק
 סאוָו לעֶנעֶר רעֶד ןּופ םֶאָמ םעֶד ָּךאָנ טְרֶעייֵנ ,םֶאָּמ םעֶד
 ןעֶנְנאַלְרעֶד ּוצ סָאמ ַא טְלייֵהְטעֶגּוצ םֶנֹוא ּוצ טאָה טאָג
 רעֶסיֹוא טיִנ םֶנּוא ןעֶקעֶרְטְׁש ריִמ ןיִראָו :ָךייִא ּוצ זיִּב
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 אי י רעטניראק ב
 -ְנאַלְרעֶד טיִנ ךייַא ּוצ ןעֶטְלאָו ריִמ איוז ְָּךייֵלְנ ,םֶאָמ םעֶד

 רעֶד ןיִא ְּךייֵא ּוצ זיִּב ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו ,ןעֶג !

10 
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 טיִמ טיִנ םֶנּוא ןעֶמְהיִראַּב ריִמ :ַחיִׁשָמ ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 רעֶּבָא ,טייֵּבְרַא עֶדְמעֶרְפ ןיִא םָאָמ םעֶד רעֶסיֹוא ןעֶכאַז
 ןעֶלעוֶו ,ןעֶסקאוַו טעוֶו ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ןעוֶו זַא ןעֶּפאָה ריִמ
 עֶרעֶזְנּוא ְּךאָנ ןעֶרעוֶו טְרעֶסעֶרְנְרעֶפ ְּךייֵא ךְרּוד ריִמ
 איד ןעֶניִדעֶרְּפ ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ :םּולָפְרעֶּביִא םּוצ לעֶנעֶר
 ןּופ רעֶטייֵו ןעֶניִל סאָו רעֶדְנעֶל איִד ןיִא הָבֹוט הָרּוׂשְּב

 עֶדְמעֶרְפ ַא טיִמ ןעֶמְהיִראַּב טיִנ ְּךיִז ןעֶלאָז דְנּוא ;ךייַא
 גיִטְראַפ סְנּוא ראַפ ןעֶנעֶז סאו ןעֶכאַז איִד ןעֶנעוֶו לעֶנעֶר
 -ְהיֵר ְּךיִז רֶע זאָל ְּךיִז טְמְהיִר סאָו רעֶד רעֶּבָא :טְכאַמעֶג
 סאָװ רעֶד טיִנ ןיִראָו .גיכ 'ט הימרי .ראָה םעֶד ןיִא ןעֶמ

 ןעֶכְלעוֶו םעֶד טרֶעייֵנ ןעֶמּונעֶגְנָא זיִא טְסְּבְלעֶז ְךיִז טְּביֹול
 ;טְּביֹול ראַה רעֶד

 אי לעטיפאק
 עֶנייֵמ טיִמ ןעֶטְלאַהְסיֹוא לעֶסיִּבַא טְלאוָו רֶהיֵא ׁשְניו ְּךיִא
 ; םיֹוא היִמ טיִמ ְּךיֹוא רֶהיֵא טְלאַה יאֵדַזַא רעֶּבָא ,טייֵקְׁשיִראַנ
 רעֶכיִלְמעֶג ַא טיִמ גיִרְפייֵא ְּךייִא ןעֶנעוֶו ןיִּב ְּךיִא ןיִראוָו

 ןייַא ּוצ טְסאַנְקְרעֶפ ָּךייֵא ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו ,טייקְניִרְפייֵא
 וצ הָלּותְּב עֶנייַר א ןעֶלעֶטְׁשְראָפ ְּךייַא לאָז ְּךיִא זַא ,ןאַמ
 איד איז ְּךייֵלְנ רעֶמאָט ,אָרֹומ ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא :ַחיִׁשָמ

 ןעֶלעוֶו יֹוזַא ,טְסיִל עֶרְהיִא טיִמ הָוַח טְרְהיִפְרעֶפ טאָה גְנאַלְׁש
 רעֶד ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶּבְראָדְראַפ ןעֶקְנאַדעֶג עֶרֶעייֵא ְךיֹוא
 :ַחיִׁשְמ םּוצ זיִא סאו טייֵקְרעֶטיֹול דֶנּוא םייקְניִּבעֶנייֵרְפ
 ַעּוׁשֵי ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶניִדעֶרְּפ לאָז טְמּוק סאו רעֶד ןיִראָו

 רֶהיִא ןעוֶו רעֶדָא ,טְגיִרעֶרְּפעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶכְלעוֶו
 טאָה רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ןעֶמעֶנְנָא טְסייֵג ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא טְלאָז
 עֶכְלעוֶו הָבֹוט :דָרּוׂשְּב עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא רעֶדָא ,ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ
 טיִמְרעֶד רֶהיֵא טְכעֶמ יֹוזַא ,ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ טאָה רֶהיֵא

 ןייק ןיִא ןיִּב ְּךיִא זַא קְנעֶד ְךיִא ןיִראָו :ןעֶטְלאַהְסיֹוא םּוג
 ןעוֶו רעֶּבָא :לעֶטְסאָּפַא עֶטְסְכעֶה איִד איו רעֶניִנעוֶו קיִטְׁש

 טיִנ ְּךיִא ןיִּב ּךאָד ןעֶדעֶר ןיִא רעֶטְסאָרְּפ ּוליִּפַא ןיִּב ְּךיִא
 ןעֶגעֶק ריִמ ןעֶנעֶז םעֶלַא ןיִא טְרֶעייֵנ .םיִנְטְנעֶקְרעֶד ןיִא
 ;ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא ְךייֵא
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 7 -ְךעֶדְדיִמּבאָה ָךיִא לייוװ טְגיִדְניִזעֶג טיִמְרעֶד ְּךיִא ּבאָה רעיזָא
 ּבאָהְּדיִא םעֶדְניִא ןעֶרעוֶו טְכיֹוהְרעֶד טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ טְגיִרְדיִנ
 ?טְניִדעֶרְּפעֶג טְסּוזְמּוא טאָג ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ְּךייַא ּוצ
 8 אייֵז ןּופ ּבאָה דְנּוא ,טְּביֹורעֶג תֹולֲהק עֶרעֶדְנַא ּבאָה ְךיִא
 9 אייֵּב ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא :טְסְניִד רֶעייֵא ּוצ ןעֶמּונעֶג ןיֹול
 ָךיִא ּבאָה יֹוזַא ;םאַהעֶנ טיֹונ ּבאָה דְנּוא ןעֶועוֶועֶג ְךייֵא
 אייֵז ןעוֶו ,רעֶדיִרְּב איִד ןיִראָו ,טְגיִטְסעֶלעֶּב טיִנ םעֶנייֵק
 םיִנעֶפְרעֶדעֶּב ןייֵמ ןעֶּבאָה אָיִנֹודְקַמ ןּופ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז
 ָךיִא זַא טיִהעֶנ ְּךיִמ ְּךיִא ּבאָה םעֶלַא ןיִא דְנּוא .טְצעֶזְרעֶד
 -ייוֵו ָּךיִמ לעד ְּךיִא דְנּוא ,ןייַז טְסאַל ַא טיִנ ְךייַא ּוצ לאָז
 10 ןיִא זיִא ַחיִׁשְמ ןּופ טייֵהְרְהאָו איד איו יֹוזַא :ןעֶטיִה רעֶט
 ןעֶרְהעוֶו טיִנ ריִמ גְנּומְהיִראַּב עֶניִזאָד איִד לאָז רעֶנייֵק ,ריִמ
 1 ְּךייַא ּביִל ָּךיִא לייוַו ?םּוראָװ :אָיַאְכַא ןּופ דְנעֶנעֶג איִד ןיִא
 12 לעֶװ סאָד אּוהְט ְךיִא סאוָו רעֶּבָא :םִע טְסייוֵו טאָנ ?טיִנ

 טייֵהְנעֶגעֶלעֶג ַא ןְרעֶדְניִה לאָז ְּךיִא יֵדְּכ ,ןּוהְט ְּךיֹוא ָךיִא
 אייז סאוָו םעֶד ןיִא יֵדְּכ ,טייֵהְנעֶנעֶלעֶנ ַא ןעֶכּוז סאוָז איִד ןּופ
 ָךיֹוא איז ְּךייֵלְג ןעֶרעוֶו ןעֶניִפעֶג אייֵז ןעֶלאָז ,ְּךיִז ןעֶמְהיִראַּב
 13 ייֵרְטעֶּב ,לעֶטְסאָּטַא עֶׁשְלאַפ ןעֶנעֶז עֶכְלעֶזַא ןיִראָָו :ריִמ
 לעֶטְסאָּפִא םֶלֵא ְךיִז ןעֶלעֶטְׁשְרעֶפ סאוָו ,רעֶטייֵּבְרַא עֶׁשיִרעֶג
 14 ןיײלַא ןֶטָׂש רעֶד ןיִראָו ;רעֶדְנּואוְו .ןייק דְנּוא :ַחיִׁשָמ ןּופ
 12 םִע זיִא םּורְד :טְכיִל ןּופ ָּךָאְלַמ ַא םֶלַא ְּךיִז טְלעֶּטְׁשְרעֶפ

 סֶלַא ּךיִז ןעֶלעֶּטְׁשְרעֶפ רעֶניִד עֶנייֵז ןעֶז ָּךאַז עֶסיֹורְג עֶנייֵק
 ָךאָנ ןייַז טעֶו ףֹוס םעֶמעוֶו ;טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ רעֶניִד
 :קְרעוֶו עֶרֶעייֵז
 16 ;גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא ןעֶטְלאַה רעֶנייֵק ְּךיִמ זאָל ,רעֶדיוו גאָז ָּךיִא

 ְךיִמ טְמעֶג גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא םֶלַא ּוליִּפַא ,ֹוזַא ןעוֶו רעֶּבָא
 17 סאוָו :ןעֶמְהיִראַּב לעֶסיִּבַא ְּךיֹוא ְּךיִמ לאָז ָּךיִא יֵדְּכ ,ןָא
 םעֶד ןּופ גָהְנִמ םעֶד ְּךאָנ טיִנ ְךיִא דעֶר םאָד ;דעֶר ְךיִא
 גְנּורעֶכיִזְרעֶפ רעֶזיִד ןיִא טייֵקְׁשיִראַנ ןיִא איוִװ טְרֶעייֵנ ,ראַה
 18 ,שייֵלְפ םעֶד ְּךאָנ ְּךיִז ןעֶמְהיֵראַּב עֶליִּפ לייוַו :ןעֶמְהיִראַּב ןּופ
 19 -ְךעֶפ רֶהיֵא ןיִראָו :ןעֶמְהיִראַּב ּךיֹוא ָּךיִמ ְךיִא לעו יֹוזַא
 :גּולק טְנעֶז רֶהיֵא םעֶדְניִא ,ןעֶראַנ איִד ןְרעֶג' טְגאָרְט
 20 ראַפ ְּךייַא טְכאַמ רעֶציִמיִא ןעוֶו טְנֲאָרְטְרעֶפ רֶהיֵא ןיִראָָו
 רעֶציִמיִא ןעוֶו ;ָךיֵא טְרְהעֶצְרעֶפ רעֶציִמיִא ןעוֶו ,טְּכעֶגְק
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 אי רעטניראק ב
 ּךייַא ןעֶנעֶק ְּךיִז טְּבעֶהְרעֶד רעֶציִמיִא ןעוֶו ;ךייַא .טְנְנַאַפ
 נאָז ְּךיִא :םיִנָּפ םעֶד ףיוא ְּךייַא שְגאָלְׁש רעֶציִמיִא ןעוֶו
 .ןעֶזעוֶועֶג ְּךאוַוְׁש ןעֶטְלאוָו ריִמ איז ְּךייֵלְנ ,הָׁשּוּב ראַפ סאָד
 ְךיִא ,טְפֵאַהְצְרעֶה רעֶצִיִמיִא זיִא ְּךאַז ַא ראַפ םאוז ןיִא רעֶּבָא
 :טְפאַהְצְרעֶה ְּךיֹוא ָךיִא ןיִּב יֹוזַא ;טיַיֵקְׁשיִראַנ טיִמ דעֶה
 ָךיִא ?םִיַלֵאָרְׂשִי אייֵז ןעֶנעֶז .ְּךיֹוא ְָךיִא ?םיִרְבִע אייז ןעֶנעֶז
 אייז ןעֶנעֶז :ְּךיֹוא ְּךיִא ?םֶהָרְבַא עַרֶז אְייִז ןעֶנעֶז - .ְּךיֹוא
 ךיִא .ָּךיִז רעֶסיֹוא רעֶנייֵא איז דעֶר ְּךיִא ?ַחיִׁשָמ ןּופ רעֶניִּד
 ןעֶסיִנְגְנעֶפעֶג ןיִא ,ְךְהעֶמ ליִפ ןעֶטייֵּבְרַא ןיִא ;רֶהעֶמ ןיִּב
 :טֶפָא טיֹוט ןיִא .,סָאָמ םעֶד רעֶּביִא .תֹוקְלַמ ןיִא ,רֶהעֶמ ליִפ
 גיִצְריִּפ ןעֶמּוקעֶּב לאָמ ףֶניִפ: ָּךיִא ּבאָה ןעֶדּוי איִד ןּופ
 רעֶמּורטיִמ ָּךיִא ןיִּבלאָמ אייַרְד :סְנייֵא העֶניִנעֶו תֹוקְלַמ
 דעָּג טּנּוניִיְטְׁשעֶג ְךיִא ןיִּב לאָמְנִיוִא .,ןעֶראוָועֶג: ןעֶגאָלְׁשעֶג
 גאָט ַא .ןעֶטיִלעֶב' ְךּורְּבִפִיִׁש ָךיִא ּבאָה לאָמ אייֵרְד ,ןעֶראוָו
 ןוא :םִיִנעֶפיִט .רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ָּךיִא .ןיִּב טְּכאַנ-ַא דְנּוא
 ןעֶרְקאַפעֶגןִיַא ;רעֶסאַז ןּופ-ןעֶדְּהאַפעֶג' ןיִא ,טֶפֶא .ןעֶזייֵר
 -האַפעֶג'ןיִא . ,קְלאַפ ןיִיַמ ןּופ-ןעֶרְהאַפעֶג-ןיִא-;רעֶּביֹור ןּופ
 -עֶג ןיִא!טאָמְׁש רֶעָד-ךיִא ןעֶרְהאַפעֶג ןיא.!םִוֹוג-.אוד-ןּופ
 םעֶד ףיֹוא ןעֶרְהאַּפעֶג ןיִא : ;םִיִנעְטְּסיוִו-;רעֶד ןיִא .ןעֶרְהאַפ
 טייַּבְרַא ןיִא :רעֶדיִרְּב ַעְׁשְלאַפ ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶרְהאַפעֶג ןיִא ;םִי
 וטְׁשְרּוד דְנּוא רעֶגְנּוה.ןיִא ,טֶפָא ןעֶכאַו ןיִא ,טייקְניִדיִמ דְנּוא
 ץּוח :טייֵהְטְקאַנ .דְנּוא טְלעֶק .ןיִא .טֶפֶא ןעֶטְסאַּפ ןיא
 !תֹולֲהְק עֶלַא ראַפ גְראָז .איִד ;.ןעֶּכאַז :עֶכיֵלְהעֶסיֹוא  איִד
 דְנּוא ָּדֲאַװְׁש זיִא רעֶו :ָּךיִלְנעֶט ריִמ ףיֹוא טְלאַפ סאו
 ןעֶרְּב ָךיִא דְנּוא טְרעֶגְרֶעעֶג זיִא רעוֶו ?ְּךאַוְׁש טיִנ ןיִּב ָּךיִא
 ָךיִמ ְּךיִא לעֶֶז יֹוזַא .,ןעֶמְהיִראַּב ָךיִמ זּומ  ָּךיִא ןעוֶו ?טיִנ
 רֶעָד :טייֵהְּכאַַוְׁש עֶנייִמ ןּופ ןעֶּכאַז ;איִד - טִיִמ .ןעֶמְהיִהאַּב
 טְּבִיֹולעֶג זיִא רעֶד .ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןופ/רעֶטאָפ דְנּוא טאָג

 קֶׂשמַד ןיִא :ןעֶניִל ןייֵק גאָז ְּךיִא זַא טְסייוו = !גיִּבִע ףיֹוא
 אוָח טיַהעֶ גוָנעֶק םעֶד םאַטעֶרַא ןּופ רעֶנְרעֶּבּוג רעֶד טאָה
 דְנּוא :ןעֶנְנאַפ ּוצ ְךיִמ ידְּכ ,קֶׂשמַד יֵנְּב איִד ןּופ טאָּטְׁש
 ַא  ףרּודיּבְראָק ַא ןיִא טְזאָלעֶנְפּורַא .ְךיִמ .טאָה .ןעֶמ
 דְנעֶה!עֶנייז ןּופ ןיִּב ָּךיִא .דְנּוא ,רֶעיֹומ .רעֶד ְךֶרּוּד רעֶטְסְנעֶפ

 :ןעֶניִרְטְנַא



 0 בי רעטניראק ּב
 בי לעטיפאק

 1 רעֶּבָא ;טיִנ ריִמ םִע טְציִנ ְּךאָד ןעֶמְהיִראַּב ְּךיִמ זּומ ָּךיִא
 םעֶד ןופ ןעֶקעֶלְּפְטְנַא דְנּוא ןעֶּטְכיִזעֶג ּוצ ןעֶמּוק לעוֶו ָךיִא
 2 ,רֶהאָו ןעֶצְריִפ ראָפ ַחיִׁשָמ .ןיִא ןאַמ .ַא םייוז ָּךיִא :ראַה
 םעֶד רעֶסיֹוא רעֶדָא ,טיִנ ָּךיִא םייוז ּבייֵל םעֶד ןיִא ּביֹוא
 ןעֶכְלעֶזַא םייוַו ָּךיִא ;טְסייוֵו טאָג  ;טיִנ ְּךיִא םיידַו .ּבייֵל
 3 םייוַז ָּךיִא דנּוא :לעֶמיִה ןעֶטיִרְד םּוצ ןעֶמּונעֶנְפיֹורַא
 םעֶד רעֶסיֹוא רעֶדָא ּבייל םעֶד ןיִא ּביֹוא ,ןאַמ ןעֶבְלעֶזַא
 4 ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע זַא :טְסייוִו טאָג ,טיִנ ְּךיִא םייוז ּבויִל
 עֶכיֵלְכעֶרְּפְׁשְסיֹואָנּוא טְרעֶהעֶג טאָה דְנּוא םָדְרַּפ ּוצ ןעֶראָועֶג
 לאָז שְנעֶמ ַא זַא טְּביֹולְרעֶד טיִנ זיִא םִע םאִו ,רעֶטְרעוֶו

 ןעֶמְהיִראַּב ְּךיִמ ָּךיִא לעוֶו ןעֶכְלעֶזַא ןעֶנעוֶו : ןעֶדעֶרְסיֹוא
 ןעֶמְהיִראַּב טיִנ ְּךיִמ ְּךיִא לעוֶו טְסְּבְלעֶז ָּךיִמ ןעֶגעוֶו רעֶּבָא
 :ןעֶטייֵהְכאַוְׁש עֶנייֵמ ןיא ץּוח
 6 ָּךיִא לעוֶו ןעֶמְהיִראַּב ןעֶלעוֶו ְּךיִמ לאָז .ְּךיִא ןעוֶו ןיראוָו
 ;טייֵהְרַאָו איד ןעֶנאָז לעוֶו ְּךיִא ןיִראָו ,ןייַז ראַנ ןַײק
 טיִנ ריִמ ןּופ לאָז רעֶנייֵק יֵדְּכ ,םִע רייֵמְרעֶפ ְּךיִא רעֶּבָא
 ןּופ טְרעֶה רעֶדָא ריִמ ןיִא טְהעֶז רֶע איז ןעֶטְלאַה רֶהעֶמ
 7 ָּךְרּוד ןעֶּבעֶהְרעֶד ליִּפּוצ טיִנ ָּךיִמ לאָז ְּךיִא זַא .דְנּוא .:ריִמ
 ריִמ זיִא ןעֶקעֶלְטְטְנַא עֶליִפ איִד ןּופ טייֵהְסיֹורְג רעֶד

 םִע זַא .ןֶמָׂש ןּופ ַחיִלְׁש ַא ,שיילּפ ןיִא ןראָד ַא ןעֶּבעֶגעֶג
 -ךעֶד ליִפּוצ טיִנ ְּךיִמ לאָז ָּךיִא יִדְּכ ,ןעֶשְטאַּפ ְּךיִמ לאָז
 8 לאָמ אייַרְד ראָה םעֶד ּוצ ְךיִא ּבאָה םעֶזיִד ןעֶנעוֶו :ןעֶּבעֶה
 9 רֶע דִנּוא :ןּוהְטִּפֶא ריִמ ןּופ ְךיִז לאָז םִע זַא ,ןעֶמעֶּבעֶג
 ,ריִד ראַפ גּונעֶג זוִא דאָנְנ עֶנייֵמ ,טְנאַזעֶג ריִמ .ּוצ טאָה
 ןעֶמאַקְלאָפ טייֵהְכאַוַוְׁש רעֶד ןיִא זיִא טְכאַמ עֶנייֵמ ןיִראָו
 ןיִא ןעֶמְהיִראַּב רעֶּביִל ןְרעֶג רֶהעֶז ְּךיִמ ְּךיִא לעוֶו םּורְד
 ףיֹוא לאָז ַחיִׁשָמ ןּופ טְכאַמ איִד יִדְּכ ,ןעֶטייֵהְכאַוְׁש עֶנייֵמ
 10 ןיִא ,ןעֶמייֵהְכאוַוְׁש ןיִא הָאָנַה ְךיִא ּבאָה םּורָד :ןעֶהּור .רֶיִמ
 ןיִא דְנּוא ,ןעֶבְנּוגְלאָפְרעֶפ ןיִא .תֹורָצ ןיִא ,ןעֶנְנּורעֶטְסעֶל

 גָּךאוַוְש ןיִּב ָּךיִא ןעוֶו ןיִראו ;ַחיִׁשְמ ןעֶגעוֶו ןּופ ,ןעֶטְסְגִנַא
 :קְראַטְש ְךיִא ןיִּב ןָאַד
 11 .טְגיִטעֶנעֶג ָּךיִמ טאָה רֶהיֵא ;ןעֶראָועֶג ׁשיִראַנ ןיִּב ְּךיִא
 .ןעֶרעוֶו ןעֶליֹופְּפְמֶע ָךייַא ןּופ טְלאָזעֶג ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו

 שד
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 בי רעטניראק ֿב
 ,לעֶטְמֶּמִא עֶטְסְבעֶה איד איז רעֶניִנעוֶו טיִנְראָג ןיִּב ָךיִא ןיִראוָו
 ןייַא ןּופ ןעֶבייֵצ איד :ןעֶזעוֶועֶג מיִנְראָג ןיִּב ְּךיִא עֶׁשְטאָח
 טיִמ ןעֶראוָועֶג טְקְריִועֶג ְּךייֵא ןעֶׁשיִוְצ ןעֶנעֶז לעֶׁטְסאָּפַא
 :תֹורּובְנ דְנּוא רעֶדְנּואוָו דְנּוא ןעֶכייֵצ ָּךְרּוד ,דְלּודעֶג רעֶלַא
 עֶרעֶדְנַא איִד איז רֶהעֶמ טְלְהעֶפעֶג ְּךייֵא טאָה סאו ןיִראוָו
 טְסאַל ּוצ טיִנ ְּךייֵא ןיִּב טְסְּבְלעֶז ְּךיִא זַא ץּוח ,תֹולֵהְק
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 ;טְכעֶרְמּוא םעֶזיִד ריִמ טְּביִנְרעֶפ ?ןעֶזעוֶועֶג
 ןעֶמּוק ּוצ ְָךייֵא ּוצ גיִטְראַפ ְּךיִא ןיִּב לאָמ עֶטיִרְד סעֶזיִד העְז
 ָךּוז ְּךיִא ןיִראָו ;ןעֶניִטְסעֶלעֶּב טיִנ ְּךייַא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא
 רעֶדְניִק איִד ןיִראָה .ְּךייֵא טְרֶעייֵנ ,עֶניִרֶעייֵא סאָד טיִנ

 ןְרעֶטְלֶע איִד טרֶעייֵנ ,ןְרעֶטְלֶע איִד ראַפ ןעֶלְמאַז טיִנ ןעֶלאָז
 ןעֶּבעֶגְסיֹוא ןְרעֶנ רֶהעֶז לעוֶו ְּךיִא דְנּוא :רעֶדְניִק איִד ראַפ
 ןעוֶו .תֹומָׁשְנ עֶרֶעייֵא ןעֶנעוֶו ןעֶרעֶֶו ןעֶּבעֶנעֶגְסיֹוא דְנּוא

 רעֶּבָא !טְּביִלעֶג רעֶניִנעֶז ְךיִא ןיִּב רֶהעֶמ ָּךאָנ ָּךייֵא ּביִל ְּךיִא
 ;ןעֶזעוֶועֶג טְסאַל ּוצ טיִנ ָּךייַא ןיִּב ְּךיִא ,ןייֵז יֹוזַא םִע זאָל
 טימ ְךייַא ְּךיִא ּבאָּה יֹוזַא שיִרעֶלְטְסְניִק ןיִּב ָךיִא לייוָו טְרֶעייֵג

 עֶנעֶנייֵא עֶנייֵמ טאַהעֶג ְךייֵא ןּופ ְךיִא ּבאָה :ןעֶנְנאַפעֶג טְסיֵל
 ּבאָה ְךיִא ?טְקיִׁשעֶג ְךייַא ּוצ ּבאָה ְּךיִא סאו איִד ָּךְרּוד הָבֹוט
 םעֶד טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא טיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ןעֶמעֶּבעֶג םֹוטיִמ
 ןעֶנעֶז ?טאַהעֶנ לייֵהְטְראָפ ַא ָךייֵא ןּופ םֹוטיִט טאָה ;רעֶדּורְּב
 ? ןעֶנְנאַגעֶג טיִרְּט עֶגיִּבְלעֶז איִד ןיִא טיִנ ריִמ
 ראפ םֶנּוא ןְרעֶּפְטְנֶעֶרעֶפ ריִמ זַא גְנאַל ןיֹוׁש טְקְנעֶד רֶהיֵא

 עֶלַא רעֶּבָא ;ַחיִׁשָמ ןיִא טאָג ראָפ ןעֶדעֶר ריִמ ָּךייַא
 ןיִראָו :נְנֹואיֹוּבְפיֹוא עֶרֶעייֵא ּוצ ןעֶנעֶז ,עֶטְּביִלעֶג ,ןעֶכאַו
 ךיִא לעֶו ןעֶמּוק לעוֶו ּךיִא ןעוֶו רעֶמאָט ;ְךיִמ טְכְראָפ ָּךיִא
 טעוֶו רֶהיֵא דְנּוא ,שְניוז ְּךיִא אידז יֹוזַא טיִנ ןעֶניִפעֶג ְךייֵא
 טעוֶו רעֶמאָט ;טְׁשְניוִו רֶהיֵא איז יֹוזַא טיִנ ןעֶניִפעֶנ ְּךיֹוא ָּךיִמ
 ,תֹוליִכְר ,עֶרָה ןֹוׁשָל ,תַקֹולְחַמ ,ןְראָצ ;הֶאְנִק ,קְנאַצעֶנ ןייֵז
 -ךעֶדיוו לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו רעֶמאָט :לעֶמּוטעֶג ,גְנּוזאָלְּבְפיֹוא
 ְּךייֵא ןעֶשיוִוְצ ןְרעֶדיִנְרעֶד טאָנ ןייֵמ ְּךיִמ טעוֶו ,ןעֶמּוק
 רעֶהיִרְפ ןעֶּבאָה סאוָו עֶליִפ רעֶּביִא ןעֶרֶעיֹורְט לעֶזְז ְּךיִא דְנּוא
 רעֶד ראַפ ןּוהְטעֶנ הָבּוׁשְּת טיִנ ןעֶּבאָה דְנּוא .טְגיִדְניִזעֶג
 םאוו טייֵהְנעֶסאַלעֶגְסיֹוא דְנּוא אייֵרעֶרּוה דְנּוא טייֵקְניִנייִּרְנּוא

 :ןעֶגְנאַגעֶּב ןעֶּבאָה אייֵז



 ני רעטניראק 3 !
 גי לעטיפאק

 ְךֶרּוד .ְּךייֵא ּוצ םּוק ְךיִא זַא לאָמ עֶטיִרְד סאָד זיִא םעֶּזיִד
 -עֶטְׁשעֶּב טְראָו סעֶביֵלְטיִא לאָז תּודֵע אייַרְד רעֶדָא אייוַוְצ
 ָךיִא דְנּוא ,טְגאָזעֶג רעֶהְראָפ ןיֹוׁש ּבאָה ְּךיִא :ןעֶרעוֶו טְניִט

 ןעֶטייוֵוְצ םּוצ ְּךייֵא אייֵּב ןיִּב ְּךיִא איז ְּךייֵלְג ,רעֶהְראָפ גאָז
 סאו איִד ּוצ ;ְךייֵא ןּופ קעֶוַא ןיִּב ָךיִא ּוליִּפַא ןעוֶו ,לאָמ
 זַא ,עֶניִרעֶּביִא עֶלַא ּוצ דְנּוא טְגיִדְניִזעֶג רעֶהיִרְפ ןעֶּבאָה
 : ןעֶראָּפְׁש טיִנ ָךיִא לעו ןעֶמּוק לאָמַא רעֶדיוִו לעֶו ְּךיִא ןעוֶו
 ,ריִמ ןיִא טעֶר ַחיִׁשָמ זַא זייועֶּב ַא טְכּוז רֶהיֵא לייו
 גיִטְכעֶמ זיִא טְרֶעייַנ ְּךאַוַוְׁש ָּךייֵא ןעֶגעֶג טיִנ זיִא רעֶכְלעוֶו
 םיֹוא תֶמֶאָּב ְךיֹוא זיִא רֶע ןעֶו ןיראָו : ְךייֵא ןעֶשיִוְצ

 ָךְרּוד ְּךאָד רֶע טְּבעֶל ,ןעֶראָועֶג טְגיִצייֵרְקעֶג טייַהְכאַוְׁש
 ןיִא ְּךאַוְׁש ְּךיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו .טאָג ןּופ טְפאַרְק רעֶד
 רעֶד ָךְרּוד ןעֶּבעֶל םֶיֵא ןיִא ןעֶלעוֶו ריִמ רעֶּבָא ,םֶהיֵא
 : :ךייֵא ןעֶנעֶק טאָג ןּופ טְכאַמ
 ןעֶּביֹולְג םיִא טְנעֶז רֶהיֵא ּביֹוא טְסְּבְלעֶז ְּךייֵא טְפיִרְּפ

 טְסְּבְלעֶז טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו רעֶדָא ;טְסְּבְלעֶז ָּךייַא טעֶטְכיִר
 טְגיֹוט רֶהיֵא ןעֶד אייֵז םִע ?ְךייַא ןיֵא זיִא חיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא
 ריִמ זַא ןעֶסיִז טעֶװ רֶהיִא זַא ףאָה ְּךיִא רעֶּבָא :טיִנ
 זַא טאָג ּוצ ריִמ ןעֶטעֶּב ןּונ : טיִנ ןעֶגיֹוט סאו עֶנייֵק ןעֶנעֶז

 ןעֶלאָז ריִמ זַא טיִנ ,ןּוהְט םעֶטְבעֶלְׁש ןייק טְלאָז רֶהיֵא
 םעֶטּוג טְלאָז רֶהיִא זַא טְרֶעייֵנ ,טְניִליוִועֶּב איו ןעֶהעֶזְסיֹוא
 :טיִנ ןעֶגיֹוט םאָה איִד איז ןייַז ןעֶלאָז ריִמ דִנּוא ,ןּוהְט
 טייַהְרְהאָו רעֶד ןעֶנעֶק ןּוהְמ טיִנְראָנ ןעֶנעֶק ריִמ ןיִראוָו
 ָּדיִלְהעֶרְפ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָָו :טייֵהְרְהאָו איִד ראַפ טְרֶעייַנ

 סאָד ;קְראַטְׁש טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא ְךאַוְׁש ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶו
 ְךיִא ּבייַרְׁש םּורָד :טייֵהְצְנאַנ עֶרֶעייֵא ;ְּךיֹוא ריִמ ןעֶשְניוו

 אייָּב ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו זַא ,קעוֶוַא ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו ןעֶכאַז עֶדיִד
 רעֶד סאו טְכאַמ רעֶד ָּךאָנ ןייַז ףְראַׁש טיִנ ְּךיִא לאָז ָךייֵא
 םּוצ טיִנ דָנּוא ןֶעיֹוּבְפיֹוא םּוצ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ טאָה ראַה

 :ןעֶסייֵרְרעֶדיִנ
 טייֵז ןעֶמאָקְלאָפ טייֵז ,טְסיִרְגעֶג טייֵז ,רעֶדיִרְּב ,טְצעֶלּוצ
 דְנּוא ;ְָּךיִלְדיִרְפ טייז ,גְנּונייֵמ אייֵלְרעֶנייֵא טאָה ;טְסייֵרְטעֶג
 :ןייַז ְךייֵא טיִמ עוו ןעֶדיִרְפ ןּופ דְנּוא עֶּביִל ןּופ טאָג רעֶד
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 א רעטאלַאג גי רעטניראק ב
 :שיק ןעֶניִלייֵה ַא טיִמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְסיִרְג
 :ָךייִא ןעֶסיִרְג עֶגיִלייַה עֶלַא

 ןּופ עֶּביִל איִד דנּוא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ ראָנְנ איִד
 לאֵז טְסייֵג ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןּופ טְפאַׁשְניימעֶג איד דְנּא ,טאָג
 ;ןייֵז עֶלַא ְךייֵא טיִמ

 םעֶדןופ ןוְּכרעֶד
 ,רעֶטאַלאַנ איד ּוצ םֹולֹוּפ לעֶטְסאָּפַא

 ָךְרּוד טיִנ דְנּוא ןעֶשְנעֶמ ןּופ טיִנ ,לעֶטְסאָּפַא ןייֵא סולֹוּפ
 םעֶד טאָנ דְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ְךְרּוד טְרֶעייֵנ ,שְנעֶמ ַא
 איד ןּופ טְקעוֶועֶנְפיֹוא םֶהיֵא טאָה רעֶכְלעוֶו ,רעֶטאָפ
 ּוצ ,ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו רעֶדיִרְּב עֶלַא דְנּוא :עֶטיֹוט
 ןעֶדיִרְפ דְנּוא ָּךייַא ּוצ דאָנְג :אָיְטאַלאַג .ןּופ תֹולֲהְק איִד
 ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא טאָג ןּופ
 ראַפ ןעֶּבעֶגעֶג טְסְּבְלעֶז ָּךיִז טאָה רעֶכְלעוֶו  :ַחיִׁשְמַה
 רעֶד ןּופ ןייַז ליִצַמ סֶנּוא לאָז רֶע יִדִּכ .,דְניִז .עֶרעֶזְנּוא
 ןּופ ןעֶליִז םעֶד ְּךאָנ טייֵצְטְלעֶו ןעֶלעֶּביִא ןעֶניִׁשְציִא
 איד ןייַז לאָז םעֶבְלעוֶו ּוצ :רעֶטאָפ ְךְנּוא טאָג .רעֶזְנּוא
 ;ןִמֶא ;טייקְניִּבַע .ּוצ טייֵקְניִּבָע ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה
 ּםִא דְניִזְׁשעֶג יֹוזַא טְרְהעֶק .רֶהיֵא זַא ךיִמ רעֶדְנּואוְו ָּךיִא
 דאָנְנ רעֶד ןיא ןעֶפּורעֶּב ְּךייִא טאָה רעֶכְלעוֶו םֶהיֵא ןּופ
 זיִא עֶכְלעוֶו :הָבֹוט הָרּוׂשְּב עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ּוצ .ַחיִׁשָמ ןּופ
 איד עֶכיִלְטֶע אָד ןעֶנעֶז סֶע רעֶסיֹוא ;עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק טיִנ
 הָרּוׂשְּב איד ןעֶרְהעֶקְרעֶפ ןעֶליוִו דְנּוא ןעֶלעֶמּוטְרעֶפ ּךייַא
 ָךָאְלַמ ַא רעֶדָא ,רִיַמ ְּךיֹוא ןעוֶו רעֶּבִא :ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ הָבֹוט
 הָּבֹוט הָרּוׂשְּב עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ְּךייֵא ּוצ לאָז  לעֶמיִה ןּופ
 ְךיַא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ עֶכְלעֶו איד ץּוח ןעֶניִדעֶרְּפ

 ןעֶּבאָה ריִמ איו ְּךייֵלְג :םֶרֵח ןייַז לאָז רעֶד ,טְניִדעֶרְּפעֶג !
 ןעֶו טְציִא רעֶריִװ ְּךיִא גאָז יֹוזַא ,טְנאָזעֶג רעֶהיִרְפ



 א רעטאלאנ
 הָבֹוט הָרּוׂשְּב עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ְּךייַא ּוצ טְניִדעֶרְּפ רעֶציִמּיא
 ןייַז רֶע זאָל ,ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה רֶהיֵא סאו איִד רעֶסיֹוא

 ?טאָג רעֶדָא ןעֶׁשְנעֶמ טְציִא ְּךיִא דעֶרְרעֶּביִא ןיִראָו :םֶּדַח
 לאָז ְךיִא ןעוֶו ?ןעֶלעֶפעֶג ּוצ ןעֶשְנעֶמ ְּךיִא ְּךּוז רֹלִא

 ַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ְךיִא טְלאָו ןעֶלעֶפעֶג ןעֶשְנעֶמ  ְךאָנ
 :ַחיִׁשָמ ןּופ טְכעֶנְק
 הָרּוׂשְּב איִד ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶסיוו ּוצ ָּךייַא זאָל ָּךיִא ןיִראָו
 טיִנ זיִא איִז זַא ;טְגיֵדעֶרְּפעֶג ריִמ ןּופ זיִא עֶכְלעוֶו הָבֹוט

 ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ איִז ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו :ןעֶׁשְנעֶמ ָּךאָנ
 עֶנייֵא ְָךְרּוד טְרֶעייֵנ ,טְנְרעֶלעֶנ טיִנ .ְּךיֹוא ,שְנעֶמ ַא ןּופ
 3 םאֶה רֶהיִא ןיִראָו :ַחיִׁשָמַה ַעּושִי ןּופ גְנוקעֶלְּפְטְנַא
 םעֶד ןיִא טְלעֶדְנאוַועֶג רעֶהיִרְפ ּבאָה ָּךיִא איו טְרעֶהעֶנ
 הָלֲהְק איִד םָאָמ םעֶד רעֶּביִא ּבאָה ְּךיִא זַא ,םּוהְטְנעֶדּוי
 :טעֶטְסיוִוְרעֶפ איִז ּבאָה דְנּוא .טְנְלאַפְרעֶפ טאָג ןוֿפ
 איו םּוהְטְנעֶדּוי ןיִא ןעֶמּונעֶנּוצ רֶהֹעֶמ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא
 ,קְלאָפ ןייֵמ ןעְׁשיוִוְצ ןעֶרְהאָי עֶנייֵמ ןיִא איִד ןּופ: עֶליִּפ
 איד ראַפ ןעֶזעוֶועֶג גיִרָפייֵא רֶהעֶז ןיִּב ְּךיִא לייוו
 טאָה סֶע ןעוֶו רעֶּבָא :תֹובָא עֶנייֵמ ןּופ גְנֹורעֶפיִלְרעֶּביִא
 ןּופ טְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא ְּךיִמ טאָה רעֶכְלעוֶו ,ןעֶלעֶפעֶג טאָג
 עֶנייֵז ָּךְרּוד ןעֶפּורעֶג ָּךיִמ טאָה דְנּוא ,ּבייֵל םיִרעֶטּומ ןייֵמ

 ְךיילְג טיִ ָךיִמ ְּךיִא ּבאָה ,םִיֹוג איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶניִדעֶרְּפ םֶהיֵא
 טיִּנ ְּךיִא ןיִּב ךיוא :טּולְּב דְנּוא ׁשייֵלְפ טיִמ ןעֶטאָרעֶּב
 ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו איִד ּוצ םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְּפיֹורַא
 ןיִּב ְּךִא טְרֶעייֵנ .לעֶטְסאָּפַא ןעֶראועֶג ּריִמ .ראָפ
 -קירוצ רעֶדיוז ןיִּב דְנּוא ןֶעיִּבאַרַא ןייק ןעֶנְנאַגעֶּנְקעוֶוַא

 :קֶׂשמַד ןייק טְרְהעֶקעֶג
 ןייק ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא ְּךיִא ןיִּב רֶהאָי אייֵרְד ָּךאָנ ןאַד
 םֶהיֵא אייֵַּב ןיִּב דנוא .ןעֶכּוזועֶּב ּוצ אָפיֵּכ ,םִיַלָׁשּורִי

 ןְרעֶדְנַא ןייק ּבאָה ָּךיִא רעֶּבָא  :געֶט ןְהעֶצְפּוּפ ןעֶּביִלְּבעֶּנ
 רעֶדּורְּב םעֶד בֹקֲעַי רעֶסיֹוא ,ןעֶהעֶזעֶג לעֶטְסאָּטַא איִד ןּופ
 ְךייַא ּוצ ּבייַרְש ָּךיִא סאו ןעֶכאַז איִד ןּונ :ראַה םעֶד ןּופ
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 ב א רעטאלאנ
 לֶא םיִנָּפ ןעֶזעוֶועֶג טְנאַקעֶּבְנּוא ןיִּב ְךיִא דְנּוא !אָיִקיִלק
 !ַחיִׁשָמ ןיִא ןעֶנעֶז םאֶו הָדּוהְי ןּופ תֹולִהְק איִד ּוצ םיִנָּפ
 סְנּוא טאָה רעֶכְלעוֶו רעֶד זַא ,טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז רּונ

 םאְ ןעֶּביֹולְג םעֶד טְציִא טְגיִדעֶרְּפ טְגְלאָפְרעֶפ רעֶהיִרְפ
 ןיִא ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :טְרעֶטְׁשְרעֶפ רעֶהיִרְפ טאָה רֶע

 :טְכיִלְרעֶהְרעֶפ טאָג ריִמ

4 

 שז

 ב לעטיפאק

 -םיֹורַא רעֶדיִװ ְּךיִא ןיִּב רֶהאָי ןְהעֶצְריִפ ּךאָנ ְּךאָנְרעֶד
 ךיֹוא ּבאָה דנּוא ,אֶּבַנְרַּב טיִמ םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעֶגְנאַגעֶג
 ןעֶגְנאַנעֶגְפיֹורַא ןיִּב ְךיִא דְנּוא :ןעֶמּונעֶנְטיִמ םֹוטיִמ
 טְגעֶלעֶגְראָפ אייֵז ּבֹאָה דְנּוא ,בנּוקעֶלְּפְטְנַא עֶנייֵא תַמְחַמ
 איִד ןעֶׁשיוִוְצ עֶניִדעֶרְּפ ְךיִא עֶכְלעוֶו הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד
 יֵדִּכ ,טייַל עֶנעֶהעֶזעֶגְנָא איִד ּוצ םֶרעֶדְנּוזעֶּב רעֶּבָא ,םִיֹוג
 :טְסּוזְמּוא ןעֶפאָלעֶג ןיִּב רעֶדָא ןעֶפיֹול טיִנ לאָז ְּךיִא
 ריִמ טיִמ זיִא רעֶכְלעֶו .םֹומיִט טיִנ ּוליִּפַא רעֶּבָא
 ןעֶרָאָועֶג ןעֶגְנּואווְצעֶג זיִא ,קעֶרְנ ַא ְּךיֹוא ןעוֶו ,ןעֶזעוֶועֶג
 עֶׁשְלאַפ איד ןעֶנעֶו רעֶּבָא :ןעֶרעֶװ ּוצ ןעֶטיִנְשעֶּב
 טְּפיִמְׁשעֶגְנייַרַא טייֵהְרעֶליִטְׁש ְךיִז ןעֶּבאָה םאוָו ,רעֶדיִרְּב
 עֶרעֶזְנּוא ןעֶהעֶּפְׁשּוצְסיֹוא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו
 אייֵז יִדְּכ ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא ןעֶּבאָה ריִמ סאו טייֵהייֵרְפ
 עֶכְלעֶו וצ :טְפאַׁשְטְכעֶנְק ןיִא ןעֶנְנעֶרְּב םִנּוא ןעֶלאָז
 הייַז ּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןעֶּבעֶנעֶגְכאָנ טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ
 רעֶד ןּופ טייֵהְרְהאָו איִד יִדְּכ הָעֶׁש ַא טיִנ ּוליִפַא
 איד ןּופ רעֶּבָא :ןעֶּבייֵלְּב ְּךייִא אייֵּב לאָז הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 בּוׁשָה איד ןייַז ּוצ םעֶּפֶע ןעֶהעֶזעֶנְסיֹוא ןעֶּבאָה סאָו
 זיִא טאָג ןָא טיִנ ְּךיִמ טְהעֶג ןעֶועוֶועֶג ְּךיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז
 עֶנעֶהעֶזעֶגְנָא איִד ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָָו ;םיִנָּפ אֵׂשֹונ ןייק טיִנ

 אייֵז ןעוֶו ,טְרְהעֶקעֶגְמּוא טְרֶעייֵנ :טְלייֵהְטעֶנְּטיִמ טיִנְראָג
 הָרּוׂשְּב איד טְעיֹורְּטְרעֶפְנָא זיִא ריִמ זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה
 ּוצ איִד םֹורְמעֶּפ ּוצ איז ְָּךייֵלְג ,םיִלֵרֲע איִד ראַפ הֶבֹוט
 ןיֵא טאָה רעֶכְלעֶו רעֶד ןיִראָו :עֶנעֶטיִנְׁשעֶּב איִד
 ,עֶנעֶטיִנְׁשעֶּב איד ּוצ תֹוחיִלְׁש םּוצ טְקְריִועֶג םֹורְטעֶּפ
 ןעוֶו דְנּוא :םיֹוג איִד ּוצ טְקְריוִועֶג ריִמ ןיִא ְךיֹוא טאָה
 ריִמ ויִא עֶכְלעוֶו דאָנְנ איד ןעֶהעֶזעֶגְנייַא ןעֶּבאָה אייֵז



 ב רעטאלאנ
 דָנּוא אָפיֵּכ דנוא בֹקֲעַי ןעֶּבאָה עֶראָועֶנ ןעֶּבעֶנעֶג
 ריִמ ּוצ ןעֶהעֶזעֶגְנָא ןעֶלייֵז םֶלַא ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו ,ןָנָחֹוי
 -נייֵמעֶג רעֶד דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ןעֶּבעֶנעֶג אָּבַנְרִּב דְנּוא
 ּוצ אייֵז דְנּוא םִיֹוב ּוצ ןעֶהעֶנ ןעֶלאָז ריִמ זַא טְּפאַש
 ןָא ןעֶקְנעֶרעֶג ןעֶלאָז ריִמ זַא רונ :עֶנעֶטיִנְׁשעֶּב איד
 ייִסייֵלְפעֶּב טְסְּבְלעֶז ְּךיִמ ּבאָה ָּךיִא םאָו ,טייל עֶמֶרֶא איִד
 :ןּוהַט ּוצ

 ְךיִא ןיִּב ,אָיְכֹויְטְנַא ןייק ןעֶמּוקעֶג זיִא םֹורְטעֶּפ ןעוֶו .רעֶּבָא
 זיִא רֶע לייֵװ ןעֶנאַטְׁשְרעֶדיִװ םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ םֶהיֵא
 טייַל עֶכיִלְמֶע רעֶדייֵא ןיִראָו :ןעֶזעוֶועֶג טְניִדְלּוׁשְרעֶפ
 איד טיִמ ןעֶסעֶנעֶג רֶע טאָה ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז בֹקֲעַי ןּופ
 ְךיִז רֶע טאָה ןעֶמּוקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו רעֶּבָא ;םִיֹונ
 טְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא אייֵז ןּופ ְּךיִז טאָה דִנּוא ןעֶניֹוצעֶנְקיִרּוצ
 :עֶנעֶטיִנְׁשעֶּב איִד ראַפ טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רֶע לייוװ
 טיִמ ְךיֹוא ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶדּוי עֶניִרְּביִא איִד ּוליִפַא דְנּוא
 עֶרֶעייֵז ָּךְרּוד ְּךיֹוא זיִא אָּבַנְרַּב זַא יֹוזַא ,טְלעֶטְשְרעֶפ םֶהיֵא

 :ןעֶראוָועֶג טְרְהיִפְרעֶפ אייֵרעֶלְכייַה
 טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז זַא ןעֶהעֶזעֶנ ּבאָה ְךיִא ןעוֶו רעֶּבָא
 רעֶד ןּופ טייֵהְרְהאָו רעֶד ְּךאָנ טְלעֶדְנאַועֶג גיִטְכיִרְפיֹוא
 ,טְגאָזעֶב עֶלַא ראָפ םֹורְטעֶּפ ּוצ ָּךיִא ּבאָה ,הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 טיִנ דָנּוא ׁשיִאֹוג טְסְּבעֶל דוי ַא טְסיִּב רעֶד ,אּוד ןעוֶו
 ?ןעֶּבעֶל ּוצ ׁשיִדּוי םִיֹוג איִד אּוד טְסְנְניִוְצ איו ,ׁשיִדּוי
 ןּופ רעֶדְניִז טיִנ דְנּוא ,רּוטאַנ ןּופ ןעֶדּוי ןעֶנעֶז סאוָו ריִמ
 םיִנ זיִא שְנעֶמ ַא זַא ריִמ ןעֶסיִז ָּךאָד :םיֹונ איד

 קעֶזעֶג םעֶד ןּופ קְרעֶװ איִד ְּךְרּוד טְניִשְרעֶפְטְּבעֶרעֶג
 ריִמ ןעֶּבאָה .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןָא ןעֶּביֹולְג םעֶד ְּךְרּוד טְרֶעייֵנ
 -םְכעֶרעֶנ ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,טְּביֹּולְנעֶנ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןָא ּוליִפַא
 טיִנ דְנּוא ַחיִׁשָמ ןָא ןעֶּביֹולְג םעֶד ָּךְרּוד ןעֶרעוֶו טְגיִטְרעֶפ
 קְרעוֶו איִד ָּךֶרּוד ןיִראָו ,ץעֶזעֶנ םעֶד ןּופ קְרעוֶו איִד ְּךְרּוד
 טְגיִטְרעֶפְמְכעֶרעֶג ׁשייֵלְפ ןייֵק טעוֶו ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ
 ןעֶכּוז ריִמ ןעוֶו םעֶדְניִא רעֶּבָא .'ב ג"מק םילהת :ןעֶרעוֶו

 ריִמ ןעֶנעֶז .ַחיִׁשָמ ןיִא ןעֶרעֶװ ּוצ טְניִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג
 ַא ַחיִׁשָמ רעֶד ויִא ןעֶניִפעֶג רעֶדְניִז ְּךיֹוא טְסְּבְלעֶז
 ףיֹוא רעֶדיוו ָעיֹוּב ְּךיִא ןעוֶו ןיִראָו :הָליִלֲח 4 דְניִז ןּופ רעֶניִד
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 זייוָועֶּב יֹוזַא ,ןעֶפְראוָועֶנְנייַא ּבאָה ְּךיִא םאָו ןעֶכאַז איִד

 ָךְרּוד ןיראָו :רעֶטעֶרְטְרעֶּביִא ןייַא םֶלַא טְסְּבְלעֶז ְּךיִמ ָּךיִא 0
 ָךיִא יֵדְּכ ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶג הָרֹוּת רעֶד ּוצ ְךיִא ןיִּב הָרֹוּת רעֶד

 ְךאָד .ַחיִׁשָמ טיִמ טְגיִצייֵרְקעֶג ןיִּב ְּךיִא :ןעֶּבעֶל טאָג ּוצ לאָז 0
 ןיִא טְּבעֶל ַחיִׁשָמ טְרֶעייֵג ְךיִא רֶהעְמ טיִנ רעֶּבָא ;ךיִא ּבעֶל
 םאָד ,שייֵלְּפ םעֶד ןיִא דְנֹוצַא ּבעֶל ָּךיִא סאָו דִנּוא ; ריִמ
 וטאָב ןּופ ןְרּו םעֶד ןָא ןעֶּביֹולְנ םעֶד ְּךְרּוד ְּךיִא ּבעֶל

 ראַפ .טְסְּבְלעֶז ְּךיִז טאָה דְנּוא טְּביִלעֶג ְּךיִמ טאָה רעֶכְלעוֶו

 .לֶטֶּב טאָג ןּופ דאָנְג איִד טיִנ ָּךאַמ ְּךיִא :ןעֶּבעֶנעֶגְּפָא ריִמ 1
 יֹוזַא .,הָרֹוּת רעֶד ָךְרּוד זיִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איִד ןעזֶו ןיִראוָו
 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְסּוזְמּוא ַחיִׁשָמ זיִא

 ב לעטיפאק
 ּוצ .טְרעֶּביֹוצעֶּב ְּךייִא טאָה רעֶו ,רעֶטאַלאַנ עֶׁשיִראַנ ָא 1

 טְנעֶבייֵצעֶגְרַאַפ ןעֶגיֹוא איִד ראָפ זיִא ַחיִׁשָמַח ַעּוׁשִי עֶכְלעוֶו
 ָךייַא ןּופ .רּזנ ְּךיִא ליוװ סאָד ?טְניִציִיַרְקעֶג םֶלַא ןעֶראוָועֶג 2

 קרעזֶו איד ְּךְרּוד ןעֶמּוקעֶּב טְסייֵג םעֶד רֶהיֵא טאָה .ןעֶנְרעֶל
 ?ןעֶּביֹולְג ןּופ ןעֶרעֶה םעֶד ָּךְרּוד רעֶדָא ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ

 טְּסייֵג םיִא ְטאָה רֶהיֵא ןעֶו ?ׁשיִראַנ יֹוזַא רֶהיֵא טְנעֶז 8
 רֶהיֵא טאָה ׁשייֵלַפ םיִא טְציִא רֶהיֵא טְגיִדְנֶע ,ןעֶּביֹוהעֶנְנָא 4

 זיִא םִע ְּךיִלְקְריִו ןעוֶו ?ןעֶטיִלעֶג טְסּוזְמּוא ליִפ יֹוזַא
 םעֶד .ְךייִא טְגְנאַלְרעֶד רעֶכְלעוֶו רעֶד םֹּורְד ?טְסּוזְמּוא ?

 םִע רֶע טּוהְט ;ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ רעֶדְנּואוְו טְקְריוִו דְנּוא טְסייֵג
 םעֶד ְּךְרּוד רעֶדָא .ץעֶועֶג םעֶד ןּופ קְרעֶו איִד ְּךְרּוד

 טאָג טאָה םֶהָרְבַא אֵיֵח ְךייֵלְנ ?ןעֶּביֹולְג ןּופ ןעֶרעֶה 6
 ןעֶראָועֶג .טְנעֶכעֶרעֶגּוצ םֶהיֵא זיִא םִע דְנּוא .טְּביֹולְגעֶג
 ,'ו ויט תישארב :םייֵקְניִטְכעֶרעֶג םִלֵא

 ןעֶּביֹולְג ןּופ ןעֶנעֶז םאִו איִד זַא ןעֶסיוִו רֶהיִא טְלאָז םּורְד 7
 טְפיִרְש איד רעֶּבָא  :םֶהָרְּבַא ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד 8

 םִיֹונ איִד טעֶו טאָג וַא ןעֶהעֶזעֶנ םיֹואָראָפ טאָה
 םיֹּואְרַאָּפ טאָה .דְנּוא ,ןעֶּביֹולְג ְךֶרּוד ןעֶניִטְרעֶפְטְכעֶר
 ריִד ןיִא .םֶהָרְבַא ּוצ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד טְגיִדעֶרְּפעֶנ
 ,'ג ביי תישארב :ןעֶרעֶװ טְשְנעֶּבעֶג רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןעֶלעוֶו

 טְׁשְנעֶּבעֶג ןעֶנעֶז ןעֶּביֹולְג ןּופ ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו איִד ,ןעֶד יֹוזַא 9
 ןעֶנעֶז סאו ליִפ יֹוזַא ןיִראָו :םֶהֶרְבִא ןעֶניִּביֹולְג םעֶד טיִמ 0



 457 נ רעטאלאג
 םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז איד ,ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ קרעוֶו איד ןּוּפ

 זיִא טְכּולְפְרעֶפ ,ןעֶּביִרְׁשעֶג טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו ;ָךּולְפ
 זיִא םאָו םעֶלַא ןיִא טיִנ טֶּבייֵלְּב םאִו רעֶּכיִּלְמיִא
 .ו"כ זיכ םירבד :ןּוהְט ּוצ אייֵז הָרֹוּת רֶּפַס םיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ

 ְךְרּוד טְגיִטְרעֶּפְטְכעֶרעֶג טאָנ אייַּב זיִא רעֶנייֵק זַא רעֶּבָא
 ָךְרּוד טעוֶו רעֶטְכעֶרעֶג רעֶד ןיִראָו ,ראָלְק זיִא ץצִזעֶג םעֶד
 זיִא ץעֶזעֶג םאֶד דְנּוא .יד 'ב קוקבה :ןעֶּבעֶל ןעֶּביֹולְנ םעֶד
 טעֶֶו אייֵז טּוהְט רעֶכְלעוֶו רעֶד טְרֶעייֵנ ,ןעֶּביֹולְג ןּופ טינ
 -עֶגְסיֹוא םֶנּוא טאָה ַחיִׁשָמ .יה חיי ארקו :ןעֶּבעֶל אייֵז ןיִא
 זיִא רֶע םעֶדְניִא ;ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ ָךּולְפ םעֶד ןּופ טְזעֶל
 טְהעֶמְׁש םִע ןיִראָו .ןעֶראָועֶג םִנּוא ראַפ ָּךּולְפ-ַא
 ףיֹוא טְגְנעֶה סאָו רעֶכיִלְטיִא זיִא .טְכּולְפְרעֶפ .ןעֶּביִרְׁשעֶג
 לאָז םֶהָרְבַא ןּופ הֶָכָרְּב איִד יֵדְּכ .גינ א'כ םירבד :םיֹוּב- ַא
 ריִמ זַא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ָּךֶרּוד םִיֹוו איִד ףיֹוא ןעֶמּוק

 ָךְרּוד טְסייֵג םעֶד ןּופ הָחָטְבַד איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶלאָז
 ;ןעֶּביֹולְג םעֶד
 זיִא רֶע ןעוֶו דְנּוּב ַא ָּךיִלְׁשְנעֶמ דעֶר ְךיִא : ;רעֶדיִרְּב
 טְניִמעֶטְׁשעֶּב זיִא רֶע ןעוֶו ְּךאָד ;שְנעֶמ ַא ןּופ רּונ ְּךיֹוא
 םעֶּפֶע טּוהְט רעֶדָא- גיִטְליִנְנּוא .רעֶנייֵק םֶהיֵא טְכאַמ
 ּוצ ןעֶראָועֶג טְנאָזעֶגּוצ תֹוחָטְבַה איִד ןעֶנעֶז ןּונ :ּוצְרעֶד
 ּוַצ דְנּוא ,טיִנ טֶנאָז רֶע .ןעֶמאָז ןייַז ּוצ .דְנּוא םֶהָרְּבַא
 םעֶנייֵא ןּופ איו טְרֶעייֵנ ,עֶליִפ ןּופ איו .ןעֶמאָז איד
 .ו"ט גיי תישארב :ַחיִׁשָמ רעֶד זיִא סאָד ;ןעֶמאָז ןייֵד ּוצ דְנּוא
 טאָב ןּופ זיִא רעֶכְלעֶו דְנּוּב ַא ;ְךיִא נאָז סאָד דְנּוא
 עֶכְלעֶֶו הָרֹוּת איד ןאָק ,ןעֶראועֶג טְגיִטעֶטְׁשעֶּב רעֶהיִרְפ
 ְּךאָנְרעֶד רֶהאָי גיִסְייִרְד דְנּוא טְרעֶדְנּוד רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 :ןעֶכאַמ לַטָּב הָחָמְבַה איד לאָז איִז זַא ,ןְרעֶטְׁשּוצ טיִנ
 זיִא יֹוזַא הָרֹוּת איד ָּךְרּוד ּזיִא הָׁשּורְי איִד ןעֶו  ןיִראוָו

 איִז טאָה טאָנ רעֶּבָא ;הָחָשְּבַה איִד ָּךְרּוד רֶהעֶמ טיִנ םֶע
 :הָחָטְבַה איד ְּךְרּוד םֶהָרְבַא ּוצ דאָנְנ םיֹוא ןעֶּבעֶנעֶג
 טְנאָזעֶגּוצ זיִא איִז ?הָרֹוּת איִד ןעֶד ויִא סאָו ּוצ
 ןעֶמאָז רעֶד זיִּב ;גְנּוטעֶרְטְרעֶּביִא רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶראָועֶג
 דְנּוא ,ןעֶּבעֶגעֶג ויִא הָחָשְּבַה איִד םעֶד ּוצ ןעֶמּוק טעֶו

 רעֶד ןיִא םיִכָאְלַּמ ּךְרּוד ןעֶראָועֶג טְנעֶדְרָאְרעֶפ זיִא איִז
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 ד ג רעטאלאג
 טיִנ זיִא רעֶלְטיִמְרעֶפ רעֶד ןּונ :רעֶלְטיִמְרעֶפ ַא ןּופ דְנאַה
 הָרֹוּת איד ןעֶד זיִא :רעֶנייֵא זיִא טאָנ רעֶּבָא ,םעֶנייֵא ןּופ
 ַא ןעוֶו ןיִראָו .הֶליֵלֲָח ?טאָנ ןּופ תֹוחָשְבַה איד ןעֶנעֶק
 ןעֶּבעֶנ ןאָק םעֶכְלעוֶו ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג טְלאוָו ץעֶזעֶג
 טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג איִד ןעֶועוֶועֶנ ְּךיִלְקְריִו טְלאָו יֹוזַא ,ןעֶּבעֶל
 רעֶטְנּוא עֶלַא טאָה טְפיִרְׁש איִד רעֶּבָא :ץעֶזעֶג םעֶד ְּךְרּוד

 ןעֶּביֹולְג ְּךְרּוד הָחָׁשְבַה איִד יִדְּכ ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייֵא דֶניִז
 סאָו איִד ּוצ ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנעֶג לאָז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןָא
 :ןעֶּביֹולְג
 ריִמ ןעֶנעֶז ,ןעֶמּוקעֶג ויִא ןעֶּביֹולְג רעֶד רעֶדייֵא רעֶּבָא
 רעֶד רעֶטְנּוא גְנּורְהאוְרעֶפ ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶטְלאַהעֶנ
 ןעֶּביֹולְנ םעֶד ּוצ ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז דְנּוא .הָרֹוּת
 זיִא ןעֶד יֹוזַא :ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא ְּךאָנְרעֶד טְלאָז רעֶכְלעוֶו
 ריִמ יִדְּכ ,ַחיִׁשָמ ּוצ רעֶפְלעֶהעֶּב רעֶזְנּוא ןעֶראָועֶנ הָרֹוּת איִד

 :ןעֶרעֶו טְניִשְרעֶפְטְכעֶרעֶנ ןעֶּביֹולְג םעֶד ְךְרּוד ןעֶלאָז
 ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא ןעֶּביֹולְג רעֶד ןעוֶו רעֶּבָא
 עֶלַא טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָָו :רעֶפְלעֶהעֶּב ַא רעֶטְנּוא רֶהעְמ טיִנ
 :ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןָא ןעֶּביֹולְנ םעֶד ְךְרּוד טאָנ ןּופ ןְהיֵז
 טְלָבֹוטעֶג ַחיִׁשָמ םּוצ ןעֶנעֶז סאָו ָךייַא ןּופ עֶליִפ יֹוזַא ןיִראוָו
 טיִנ זיִא םִע :ןּוהְמעֶגְנָא ַחיִׁשָמ ןעֶּבאָה איד ,ןעֶראָועֶג
 רעֶדָא טְכעֶנְק אָד טיִנ ויִא םִע .קעֶרְג רעֶדָא דּוי אָד
 רֶהיֵא ןיִראָו ;הָּבִקְנ רעֶדָא רָכָז אָד טיִנ ויִא םֶע ,רֶעייֵרְפ
 רֶהיֵא ןעֶו דְנּוא :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא םֶנייֵא עֶלַא טְנעֶז
 ןּופ ןעֶמאָז רעֶד רֶהיֵא טְנעֶז יֹוזַא ַחֵיִׁשָמ ּוצ טְרעֶהעֶג

 :הָחָמְבַה רעֶד ָּךאָנ םיִׁשָרֹוי דְנּוא םֶהָרְבִא
 ד לעטיפאק

 ןייק זיִא דְניֵק ַא זיִא ׁשֹרֹוי רעֶד ןֵמְז לָּכ ;ְּךיִא נאָז ןּונ

 רֶע עֶׁשְטאָח טְכעֶנְק ַא דְנּוא םֶהיֵא ןעֶׁשיִוְצ דיִׁשְרעֶטְנּוא
 רעֶטְנּוא זיִא רֶע טְרֶעייֵנ :םעֶלַא ןּופ ראַה רעֶד זיִא
 םאָװ טייֵצ רעֶד ּוצ ויִּב ,רעֶטְלאַהְזיֹוה דְנּוא רעֶטְלאוַוְרעֶפ
 ןעֶו ,ריִמ ךיֹוא יֹוזַא :טְמיִטְׁשעֶּב טאָה רעֶטאָפ ןייַז
 טְכעֶנְק טְכאַמעֶג ריִמ ןעֶנעֶז ,רעֶדְניִק ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ
 איִד ןעוֶו רעֶּבָא :טְלעוֶו רעֶד ןּופ תֹודֹוסְי איִד רעֶטְנּוא

 טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא טאָג טאָה ,ןעֶמּוקעֶג זיִא טייִצ עֶטְליִפְרעֶד



 י רעטאלאנ |
 זיִא דְנּוא ,איֹורְפ ַא ןּופ ןעֶריֹוּבעֶג זיִא רעֶד ןֶהּוז ןייֵז
 ןעֶזעֶלְסיֹוא לאָז רֶע יִדְּכ :הָרֹוּת רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶראוָועֶג
 ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ הָרֹוּת רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םאֶו איִד
 טְנעֶז רֶהיֵא לייַװ דְנּוא :טְפאַׁשְדְניִק איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד
 ןיִא ןְהּוז ןייַז ןּופ טְסייֵג םעֶד טְקיִׁשעֶג טאָג טאָה ןֶהיִז
 ןעֶד יֹוזַא :רעֶטאָפ אָּבא ,טְפור רעֶד ,רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא
 ןעֶו דְנּוא ;ןְהּוז ַא טְרֶעייֵנ ,טְכעֶנְק ַא רֶהעֶמ טיִנ אּוד טְזיִּב
 :טאָנ ְּךְרּוד ׁשֶרֹוי ַא ְּךיֹוא אּוד טְזיִּב ןְהּוז ַא

 רֶהיֵא טאָה ,טְנעֶקעֶג טיִנ טאָג טאָה רֶהיֵא ןעֶו ןאַד רעֶּבָא
 :רּומאַנ רעֶד ןּופ רעֶמעֶנ טיִנ ןעֶנעֶז םאו איִד טְניִדעֶנ
 רעֶדָא ,טְנעֶקְרעֶד טאָב טאָה רֶהיֵא ןעֶו דְנוצַא רעֶּבָא
 רֶהיֵא טְרְהעֶק יֹוזַא איו ,טְנעֶקְרעֶד םֶהיֵא ןּופ טְנעֶז רעֶּביִל
 עֶכְלעוֶו תֹודֹוסְי עֶמְרָא דְנּוא עֶכאַַוְׁש איִד ּוצ קיִרּוצ רעֶדיוו
 דְנּוא געֶט טְלאַה רֶהיִֵא ?ןעֶניִד לאָמַא רעֶדיוִז טְליוִו רֶהיֵא
 אָרֹומ ּבאָה ְּךיִא :ןעֶרְהאָי דְנּוא ןעֶטייֵצ דְנּוא םיִׁשָדֲח
 ָךייַא ןעֶנעוֶו טְסּוזְמּוא ָךיִא ּבאָה רעֶמאָט ;ְּךייַא ןעֶנעוֶו
 :טייַּבְרַאעֶנ
 ןיִראָו ,ןיִּב ְּךיִא איז יֹוזַא טייַז ;ְךייֵא טעֶּב ָּךיִא ,רעֶדיִרְּב
 טְכעֶרְנּוא ןייֵק ריִמ טאָה רֶהיֵא .רֶהיֵא איז יֹוזַא ןיִּב ָּךיִא
 טייֵהְכאַוַוְׁש ַא ּךרּוד זַא טְסייוֵו רֶהיֵא רעֶּבָא :ןּוהְטעֶנ טיִנ
 הָרֹוׂשְּב איִד טְׁשְרֶעּוצ ְָּךייַא ּוצ ְךיִא ּבאָה ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ
 -עֶנ זיִא סאו גְנּופיִרְּפ עֶרֶעייֵא דְנּוא :טְגיִדעֶרְּפעֶנ הָבֹוט

 דְנּוא טְּמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ רֶהיֵא טאָה ׂשֹייֵלְפ ןייֵמ ןיִא ןעֶזעוֶו
 ןעֶמּונעֶגְפיֹוא ְּךיִמ טאָה רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,ןעֶפְראוְרעֶפ טיִנ
 ןעֶד זיִא ּואְו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי איז ,טאָנ ןּופ ְּךֶאְלַמ ַא איו

 נאָז ְּךיִא ןיִראָו ?טְסְּבְלעֶז ָּךייא ןּופ טייקְניִלעֶזְקיִלְג עֶנעֶי
 רֶהיֵא טְלאוָו ןייַז ְּךיִלְנעֶמ לאָז םִֶע ןעוֶו זַא ,תֹודֵע ְָּךייא
 -עֶנ ריִמ אייֵז טְלאָו דִנּוא ןעֶסיִרעֶנְסיֹוא ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵא

  לייװ דָנייֵפ רֶעייֵא ןעֶראָװעֶג ְּךיִא ןיִּב ןעֶד יֹוזַא :ןעֶּבעֶג

 ןעֶנעוֶו גיִרְפייֵא ןעֶנעֶז אייֵז ?טייֵהְרְהאָו איִד ְּךייֵא נאָז ָּךיִא
 -םיֹוא ָּךייַא ןעֶליִז אייֵז טְרֶעייֵנ ,טּוג טיִנ רעֶּבָא ;ְךייַא

 :ןעֶרעֶו ניִרְפייֵא אייֵז ןעֶנעוֶו טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ ןעֶמיֵלְׁש
 גירְפייֵא ְּךאַז עֶטּונ ַא ןיִא גיִדְנעֶמְׁשעֶּב טּונ זיִא סֶע רעֶּבָא
 עֶניֵמ :ָךייֵא אייֵּב ןיִּב ְךיִא ןעוֶו רּונ טיִנ דְנּוא ,ןייַז ּוִצ
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 ד רעטאלאנ
 -טְסְרּוּבעֶנ לאָמַא. רעֶדיוז ּבאָה ְךיִא עֶכְלעוֶו טיִמ ,רעֶדְניִק

 :ןעֶרעֶו טעֶדְליִּבעֶנ ְּךייִא ןיֵא טעֶז ַחיִׁשָמ ויִּב ,ןְהעוֶו
 ןייַז ּוצ דְנּוצַא ְךייֵא אייַּב טְשְנּואוְועֶג ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא

 ךייַא ןעֶגעוֶו ןיִּב ָךיִא ןיראָ ,ןְרעֶדְנֶעֶרעֶפ ּוצ לֹוק ןייֵמ דְנּוא
 :טְלעֶמיִטְרעֶפ
 ץעֶזעֶג םעֶד רעֶטְנּוא ןייַז טְליוו סאָו רֶהיִא ;ריִמ טְגאָז
 -עֶנ טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו ?ץעֶזעֶג םאָד טיִנ רֶהיֵא טְרעֶה
 ןּופ םעֶנייֵא ,ןְהיִז אייוִוָצ טאַהעֶג טאָה םֶהָרְּבַא זַא ןעֶּביִרְש
 רעֶּבָא :איֹורְפ ןֶעייֵרְפ רעֶד ןּופ םעֶנייֵא דְנּוא טְסְניִד רעֶד
 םעֶד ְּךאָנ ןעֶראָועֶנ ןעֶריֹוּבעֶנ זיִא טְסְניִד רעֶד ןּופ רעֶד
 רעֶד ָּךְרּוד איֹורּפ ןְעייֵרְּפ רעֶד ןּופ רעֶד רעֶּבָא ,ׁשייֵלַפ

 עֶזיִד ןיִראָו ,לָׁשָמ ַא ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶזיִד דְנּוא :הָחָשְבַה
 יַניֵס גְראַּב םעֶד ןּופ רעֶנייֵא ,ןעֶדְנּוּב אייוַוְצ ןעֶנעֶז ןֶעיֹורְפ
 רָנָה ןּונ: רָגָה זיִא סאו ,טְפאַׁשְטְכעֶנְק רּוצ רעֶדְניִק טְניוִועֶג סאָָו
 םּוצ ָּךייֵלְג זיִא איִז דְנּוא ,ןֶעיִּבַאַרַא ןיִא יַניִס גְראַּב רעֶד זיִא
 טיִמ טְפאַשְטְכעֶנְק ןיִא זיִא איִז ןיִראָו ,םִיַלָׁשּורְי ןעֶניִטְציִא
 זיִא ןעֶּביֹוַא זיִא םאָו םִיַלָׁשּורְי רעֶּבָא :רעֶדְניִק עֶרְהיִא
 טְהעֶטְׁש םִע ןיִראָו :רעֶטּומ עֶרעֶזְנּוא זיִא םאִֶו ,אייֵרְפ

 ןעֶּביִּרְשעֶג
 םּור .טיִנ טְניוִועֶנ עֶכְלעוֶו הָרָקַע אּוד ְךיִלעֶרְפ אייֵז ,
 יֵּמְטְרּוּבעֶג עֶנייֵק טְסאָּה סאָו אּוד אייֵרְׁש דְנּוא םיֹוא
 איֹורְפ רעֶטְסיוִוְרעֶּפ רעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןיִראוָו ,ןעֶהעֶו
 ;ןאַמ ַא טאָה סאו רעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד איו רֶהעֶמ ןעֶנעֶז

 =א ר"נ היעשי

 הָחָטְבַה רעֶד ןּופ רעֶדְניִק איִד ןעֶנעֶז ;רעֶדיִרְּב ,ריִמ ןּונ
 זעֶנ זיִא סאוָו רעֶד ,ןאַד איז ְּךייֵלְג רעֶּבָא :קָחְצִי איו יֹוזַא 2

 ָךאָּנ םעֶּד טְגְלאָפְרעֶפ טאָה ׁשייֵלְפ םעֶד ְּךאָנ ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּב
 איד טְגאָז סאו רעֶּבָא :דִנּוצַא ְּךיֹוא סֶע זיִא יֹוזַא ,טְסייֵג םעֶד ;

 ןֶהּוז ןעֶרְהיִא דְנּוא טְסְניִד איד סיֹורַא ּבייֵרְט ?טְפיִרְׁש
 טיִּמ ןעֶנעֶׁשְרי טיִנ לאָז טְסְניִד רעֶד ןּופ ןְהּוז רעֶד ןיראוָו
 םּורְד .'י א"כ תישארב :איֹורְּפ ןֶעייֵרְפ רעֶד ןּופ ןְהּוז םעֶד
 טְרֶעייֵנ ,טטְניִד ַא ןּופ רעֶדְניִק איִד טיִנ ריִמ ןעֶנעֶז ,רעֶדיִרְּב
 ;ןֶעייֵרְפ רעֶד ןּופ



 זז רעטאלאנ
 ה לעמיפאק

 טְהעֶמְש םּורְד ,טֶעייֵרְפעֶּב ַחיִׁשָמ סָנּוא טאָה טייֵהייֵרְּפ טיִמ

 ְָךאָו םעֶד ְּךֶרּוד רעֶדיוִו טיִנ ָךייֵא טְקיִרְּטְׁשְרעֶפ דְנּוא טְסעֶפ
 :טְפאַשְטְכעֶנְק ןּופ

 ןעֶטיִנְׁשעֶּב טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו זַא ;ְךייַא גאָז םֹולֹוּפ ְךיִא ,העָז
 גייֵצעֶּב ְּךיִא דְנּוא :ןעֶצּונ טיִנְראָג ַחיִׁשָמ ְּךייַא טעֶו ןעֶרעוֶו
 זיִא רֶע זַא ןעֶטיִנְׁשעֶּב טעוֶו סאָו ןעֶכיֵלְטיִא ּוצ רעֶדיוִו
 -ֵּפָא טְנעֶז רֶהיֵא :הָרֹוּת עֶצְנאַג איִד ןעֶטְלאַה ּוצ גיִדְלּוׁש

 ְךיֵא טְגיִטְרעֶפְטְּכעֶר רֶהיֵא סאָו ַחיִׁשָמ ןּופ טְרעֶדְנּוזעֶג
 :דאָנְנ רעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶנ טְנעֶז רֶהיֵא .הָרֹוּת איִד ָּךְרּוד
 בָנּונְפאָה רעֶד ףיֹוא ריִמ ןעֶטְראַַו טְסייֵג םעֶד ָּךְרּוד .ןיִראוָו
 ןיִא ןיִראָה :ְןעֶּביֹולְג םעֶד ְּךְרּוד טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּוֿפ
 הָלְרָע איִד ,טיִנְראָג גְנּודייֵנְשעֶּב איִד זיִא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי
 :עֶּביִל ָּךְרּוד טְקְריוו סאָז ןעֶּביֹולְג רעֶד טְרֶעייֵנ ,טיִנ ְּךיֹוא
 זַא טְרעֶדְניִהעֶג ְּךייֵא טאָה רעֶו ,ןעֶפאָלעֶג טּוג טְנעֶז רֶהיֵא
 -יִא עֶזיִד ?טייֵהְרְהאָו איִד ןעֶכְראָהעֶג טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 ;ןעֶפּורעֶג טאָה ְּךייֵא רעֶד םֶהיֵא ןּופ טיִנ זיִא גָנּודעֶרְרעֶּב
 :בייֵמ ןעֶצְנאַנ םעֶד םֶרֶעיֹוזְרעֶפ גייֵש רֶעיֹוז לעֶסיִּבַא
 ָּךייֵא ןעֶנעוֶו ראַה םעֶד ןיִא ןֶעיֹורְטְרעֶפ םאָד ּבאָה ְּךיִא
 סאָּש רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶקְנעֶד שְרעֶדְנַא טיִנ טעוֶו רֶהיֵא זַא
 רעוֶו רֶע אייֵז .ןעֶדייֵל טָּפְׁשִמ ןייַז טעֶו ְָּךייֵא טְּביִרְעֶּב
 גיִדעֶרְּפ ְּךאָנ ְּךיִא ןעוֶו ,רעֶדיִרְּב ;ְּךיִא רעֶּבָא :ליװ רֶע
 ןעֶד יֹוזַא ?טְנְלאָפְרעֶפ ָּךאָנ ְָךיִא ןיִּב םֹוראָו .,גְנּודייַנְׁשעֶּב
 :טְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא ץייֵַרְק םעֶד ןּופ גְנּולְביֹורְטְׁש איִד זיִא

 ןעֶטיִנְׁשְרעֶפ ָּךייֵא ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ םאוָו איִד ןעֶטְלאָ יאֵוְלַה
 | :ןעֶרעֶו
 -ייֵרְפ ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶפּורעֶּב טְנעֶז רֶהיֵא ,רעֶדיִרְּב ,ןיִראוָו
 םּוצ טייֵהְנעֶגעֶלעֶג לא טייֵהייֵרְפ איִד טיִנ טְציִנעֶּב רּונ ;טייֵה
 :עֶּביִל איִד ָךְרּוד ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְניִד טְרֶעייֵנ ,ׁשייֵלְפ
 ,טְראָו ןייֵא ןיִא טְליִפְרעֶד זיִא הָרֹוּת עֶצְנאַנ איִד ןיִראָו
 אוקיו :טְסֶּבְלעֶז ָךיִד איִז ןעֶּביִל ןעֶלעֶזעֶג ןייַד טְסְלאָז אּוד
 רעֶנייֵא טְרְהעֶצְרעֶפ דְנּוא טְסייֵּב רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא .חיי ט'י
 ןּופ רעֶנייֵא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא גְנּוטְכַא טְּביִנ ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד

 ;ןעֶרעוֶו טְרְהעֶצעֶגְפיֹוא ןעֶרעֶדּנַא םעֶד
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 ו ה רעמאלאנ
 רֶהיֵא דְנּוא ,טְסייֵג םעֶד ךֶרּוד שְלעֶדְנאַַו ,גאָז ְּךיִא רעֶּבָא
 :ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ ןעֶטְסיִלְג םאָד ןעֶרְהיִפְסיֹוא טיִנ טעֶו
 רעֶד דְנּוא ,טְסייֵג םעֶד ןעֶנעֶק טְסיֵלְג ׁשייֵלְפ סאָד ןיִראוָו
 ןעֶּנעֶק ְךיִז ןעֶנעֶז עֶזיִד ןיִראָו ,ׁשייֵלְפ םעֶד ןעֶנעֶק טְסייֵג
 םאָו ןעֶכאַז איִד טיִנ טּוהְט רֶהיֵא זַא יֹוזַא ,רעֶדְנאַנייַא
 םעֶד ןּופ טְרְהיִפעֶג טְנעֶז רֶהיִא ןעוֶו רעֶּבָא :טְליוו רֶהיֵא
 -עֶנ םעֶד ּוצ ןעֶפְראוְרעֶטְנּוא טיִנ רֶהיֵא טְנעֶז יֹוזַא ,טְסייֵג
 סאוָו ,טְנאַקעֶּב ןעֶנעֶז ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ קְרעוֶו איִד ןּונ :ץעֶז
 -ְנעֶסאַלעֶנְסיֹוא טייקְניִנייִרְנּוא ,תּונְז איװ---עֶכְלעֶזַא ןעֶנעֶז
 הֶאְנִק ,טייֵרְטְׁש ,טְּפאַׁשְדְנייַפ ,ףּוׁשַּכ ,אייֵרעֶטעֶגְּפָא :םייֵה
 דְנּוא ,ןעֶסעֶרְפ ,ןעֶפיֹוז ,רייֵנ :תֹוּתִּכ ,תֶקֹולְחַמ ,גירק ,ןְראָצ
 איוו יֹוזַא ,םיֹואְראָפ םיִא ְךייַא ְּךיִא גאָז ןּופְרעֶד .םעֶד ְּךייֵלְנ
 עֶכְלעֶזַא ןּוהְט סאָָו איִד זַא ,טְגאָזעֶג רעֶהיִרְפ ְךייֵא ּבאָה ְךיִא
 :טאָנ ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םאָד ןעֶנעֶׁשְרַי טיִנ ןעֶלעוֶו ןעֶבאַז
 -יִרָפ ,ייֵרְפ ,עֶּביִל זיִא טְסייֵג םעֶד ןּופ טְכּורְּפ איִד רעֶּבָא
 -ְטְפְּנאַז :ןעֶּביֹולְג ,טייקְניִטּוג ,טְפאַׁשְרְנייֵרְפ ,רֶלּודעֶג ,ןעֶד
 זיִא ןעֶבאַז עֶכְלעֶזַא ןעֶנעֶק ,טייֵקְמאַזְטְלאַהְטְנֶע ,טייֵקְניִטיִמ
 ַחיִׁשָמ םּוצ ןעֶרעֶהעֶג םאָװ איִד דְנּוא :ץעֶזעֶנ ןייק טיִנ
 דְנּוא ןעֶרְהעֶנעֶּב איִד טיִמ ׁשייֵלְפ סאָד טְגיִצייֵרְקעֶג ןעֶּבאָה
 :ןעֶטְסיִלְג
 -ךְנאוַו ְּךיֹוא רימ ןעֶזאָל ,טְסייֵג םעֶד ְּךְרּוד ןעֶּבעֶל ריִמ ןעוֶו
 ןעֶניִדעֶל ןעֶכּוז טיִנ ריִמ ןעֶזאָל :טְסייֵנ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶל
 ירעֶד ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טיִנ ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ,רֹובָּכ

 :ןייַז אֵנֵקְמ דְנּוא א
 ו לעטיפאק

 -נייַרַא רעֶלְהעֶפ ַא ןיִא ְךיֹוא טעוֶו ׁשְנעֶמ ַא ןעוֶו ,רעֶריִרּב
 ןעֶבְלעֶוַא טְלעֶטְׁש ָךיִלְטְסייֵג טְנעֶז םאוָו רֶהיִא ,ןעֶלאַפ
 ןיילַא ְּךיִד טיִה דְנּוא ;טְסייֵג ןעֶניִטיִמְטְפְנאַז ַא טיִמ טְכעֶרּוצ
 איד טְגאָרְט :ןעֶרעוֶו טְפירְּפעֶנ טיִנ ָךיֹוא טְסְלאָז אּוד יִדְּכ
 סאָד טְליִפְרעֶד יֹוזַא דְנּוא ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןּופ רעֶנייֵא טְסאַל
 זיִא רֶע זַא טְקְנעֶד רעֶנייֵא ןעוֶו ןיִראָו :ַחיִׁשָמ ןּופ ץעֶזעֶג
 :טְסְּבְלעֶז ְּךיִז רֶע טְגיִרְטעֶּב ,טיִנְראָג זיִא רֶע ןעוֶו ,םעֶּפֶע
 דְנּוא ,ןעֶפיִרְּפ קְרעוֶו ןעֶנייֵא ןייַז רעֶכיִלְטיִא זאָל רעֶּבָא
 טיִנ דְנּוא ןייֵלֶא ְּךיִז ראָפ ןעֶמְהיר ןייז ןעֶּבאָה רֶע טעוֶז יֹוזֲא



 ו רעמאלאנ
 עֶנייֵז ןעֶנאָרְט טעוֶו רעֶכיִלְטיִא ןיִראָו :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ראפ

 :טְסאַל עֶנעֶגייֵא
 ןיִא טְראָו םעֶד ןיִא טְרְהעֶלעֶג זיִא םאִו רעֶד זאָל רעֶּבָא
 עֶטּוג עֶלַא ןיִא טְרְהעֶל םאָװ םעֶד טיִמ ןייַז אָתּורְּבַח
 ;םעֶּפְׁשעֶנְסיֹוא טיָנ זיִא טאָב ;טְֶרָהיִּפְרעֶפ טיִנ טייַז :ןעֶכאַ
 :ןְלעֶמאַזְנייֵא ְּךיֹוא רֶע טעוֶו סאָד טֶעייֵז ׁשְנעֶמ ַא סאוָו ןיִראָו
 ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ טעוֶו שייֵלְפ ןייַז ּוצ טֶעיִיַז םאָָו רעֶד ןיִראוָו
 םעֶד ּוצ טֶעייֵז סאוָו רעֶד דְנּוא ,םיִנעֶּבְראַדְרעֶפ ןְלעֶמאַזְנייֵא
 :ןעֶּבעֶל סעֶניִּבַע ןְלעֶמאַזְנייֵא טְסייֵנ םעֶד ןּופ טעוֶו טְסייֵג
 ןיִראָו ;ןּוהְט ּוצ סעֶטּוג ןעֶרעוֶו דיִמ טיִנ ריִמ ןעֶזאָל דִנּוא
 ןעֶלעוֶו ריִמ ןעֶו ,ןְלעֶמאְַנייֵא ריִמ ןעֶלעֶזֶו טייֵצ עֶטְכעֶראיִד ּוצ
 0 ןעֶזאָל טייֵצ ןעֶּבאָה ריִמ תֵעׁשְּב ןעֶד יֹוזַא :ןעֶרעוֶו דיִמ טיִנ
 -ָזיֹוה םעֶד וצ םֶרעֶדְנּוזעֶּב דְנּוא ,עֶלַא ּוצ םעֶמּוג ןּוהְט ריִמ
 ;ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ דְניִזעֶג
 ְךייַא ּבאָה ָּךיִא ןעֶּבאַטְׁשְכּוּב עֶסיֹורְג טיִמ איז טְהעֶז רֶהיֵא
 2 סאו עֶליִפ יֹוזַא :דְנאַה עֶנעֶגייֵא עֶנייֵמ טיִמ ןעֶּביִרְׁשעֶנ
 עֶזיִד ,ׁשייֵלְפ םיִא ןעֶכאַמ ןעֶהעֶוְסיֹוא םעֶמּוב ַא ןעֶליוִו

 אייז יֵדְּכ רּונ ;ןעֶרעוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶּב טְלאָז רֶהיִא ְךייֵא ןעֶגְניִזְצ
 :ַחיִׁשָמ ןּופ ץייֵרק םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו טְגְלאָפְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז
 איד טיִנ ְּךיֹוא ןעֶמְלאַה טְסְּבְלעֶז עֶנעֶטיִנְׁשעֶּב איִד ןיראָו
 -עוֶו ןעֶטיִנְׁשעֶּב טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶליוו אייֵז טְרֶעייֵנ ,הָרֹוּת

 :ׁשייֵלְפ רֶעייֵא ןיִא ןעֶמְהיִר ְּךיִז ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶר
 ץייֵרְק םעֶד ןיִא ץּוח ,ןעֶמְהיִר טיִנ הָליֵלֲח ָףיִמ ליוז ָךיִא רעֶּבָא
 טְלעוֶו איִד ןעֶכְלעוֶו ָּךְרּוד ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ
 ןיִראָו :טְלעוֶו איִד ּוצ ְךיִא דְנּוא ,טְגיִצייֵרְקעֶג ריִמ ּוצ זיִא
 ,הָלָרָע איִד טיִנ ּךיֹוא דְנּוא ,םעֶּמֶע טיִנ זיִא בְנּורייֵנְׁשעֶּב איִד
 עֶכְלעֶו עֶליִפ יֹוזַא דְנּוא :םיִנעֶפעֶׁשעֶּב ָעייֵנ ַא טְרֶעייֵנ

 דְנּוא ןעֶדיִרְפ אייֵז איד רעֶּביִא ,לעֶנעֶר עֶזיִד ְָּךאָנ ןעֶלְדְנאוַו
 :טאָנ ןּופ לֵאָרְׂשִי איִד ּוצ דְנּוא ,דאָנְנ
 ךיִא ןיִראָו ,ןעֶהיִמעֶּב טיִנ רעֶנייֵק ְּךיִמ זאָל ןָא דְנּוצַא ןּופ
 ;ּבייֵל ןייַמ ןיִא ַעּוׁשֵי ןּופ ןעֶבייֵצ איִד גאָרְט
 אייֵז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רַאַה רעֶזְנּוא ןּופ דאָנְנ איִד ,רעֶדיִרְּב

 :ןֵמָא ;טְסייֵג רֶעִייֵא טיִמ
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 םעֶד ןּופ ףיִרְּב רעֶד
 .רעֶזעֶפֶע איד .ּוצ סֹולֹוּפ לעֶטְסאַּפַא

 יי יי

 ןעֶליוִו םעֶד ְּךְרּוד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ לעֶטְסאָּפַא ןייֵא סֹולֹוּפ
 ּוצ דְנּוא םֹוזעֶפֶע ןיִא ןעֶנעֶז םאְו עֶניִלייֵה איִד ּוצ טאָנ ןּופ
 דְנּוא ְךייִא טיִמ אייֵז דאָנְנ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןיִא עֶגיִּביֹולְג איִד
 ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא ,רעֶטאָפ רעֶזְנּוא טאָג ןּופ ןעֶדיִרְפ
 :ַחיִׁשָמַה
 ראַה רעֶזְנּוא ןּופ רעֶטאָפ דִנּוא טאָנ רעֶד אייֵז טְּביֹולעֶג
 -טְסייֵג עֶדעִי טיִמ טְשְנעֶּבעֶג םִנּוא טאָה רעֶד ,ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי

 ָךייֵלְג :ַחיִׁשָמ ןיִא רעֶטְרֶע עֶׁשיִלְמיִה איִד ןיִא הָכָרְּב עֶביִל
 איד רעֶדייֵא םֶהיֵא ןיִא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא םֶנּוא טאָה רֶע איוז
 גיִלייַה ןייַז ןעֶלאָז ריִמ זַא ,ןעֶזעוֶועֶג םעֶדְנּורְנעֶג זיִא טְלעוֶו
 םֶנּוא טאָה רֶע םעֶדְניִא :םֶהיֵא ראָפ רעֶלְהעֶפ ַא ןְהֶָא דְנּוא

 ְךרּוד ְךיִז ןיִא טְפאַׁשְדְניִק ּוצ טְמיִטְׁשעֶּב רעֶהְראָפ עֶּביִל ןיִא
 ןעֶליװ ןעֶּמּונ ןייַז ןיִא זיִא םִע איוִו יֹוזַא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי
 ,דאָנְנ עֶנייֵז ןּופ רֹובָּכ םעֶד ןּופ ּביֹול םּוצ :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו
 ןיִא :ןעֶטְּביִלעֶג םעֶד ןיִא טְניִדאַנְגעֶּב םִנּוא טאָה רֶע סאוָו
 טּולְּב ןייַז ָּךְרּוד גְנּוזעֶלְרעֶד עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶכְלעוֶו
 עֶנייֵז ןּופ טייֵקְכייֵר רעֶד ְּךאָנ ,דֶניִז ןּופ גְנּוּבעֶנְרעֶפ איִד

 טְרְהעֶמעֶג םֶנּוא ןעֶנעֶק ְךיִז טאָה רֶע רעֶכְלעוֶו ןיִא :דאָגְג
 טאָה רֶע םעֶדְניִא :דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא טייֵהְנּולְק רעֶלַא ןיִא
 ןייַז ְּךאָנ ןעֶליוִו ןייז ןּופ דֹוס םעֶד ןּוהְמעֶנ ןעֶסיוִו ּוצ םֶנּוא
 :טְצעֶזעֶגְראַפ ָּךיִז ןיִא טאָה רֶע םאָו ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו
 עֶלַא טיִמְרעֶד ,טייֵצ עֶטְליִפְרעֶד רעֶד ןּופ גְנּונְדְרָאְזיֹוּה ַא ּוצ
 רעֶטְנּוא איז ןעֶרעוֶו טְגיִנייֵאְרעֶפ ַחיִׁשָמ ןיִא ןעֶלאָז ןעֶכאַז
 ןעֶנעֶז םאִוְו דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶנעֶז םאָו איִד ,שאר ןייֵא

 ָךיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶכְלעוֶו ָּךְרּוד םֶהיֵא ןיִא :דֶרֶע ּרעֶד ףיֹוא
 -ְךעֶפ רעֶהְראָפ ןעֶנעֶז ריִמ םעֶדְניִא ,םיִׁשְרֹוי ןעֶראָועֶג
 רעֶכְלעוֶו ,םֶהיֵא ןּופ ץאַזְראָפ םעֶד ְךאָנ ןעֶראוָועֶג טעֶנְדְרָא
 ריִמ יִדְּכ :ןעֶליוִו ןייַז ןּופ הֶצֵע רעֶד ְּךאָנ םעֶלַא טקריוו
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 5 א רעזעפע

 םּוצ ןייַז ןעֶלאָז ַחיִׁשְמ ןיִא טְפאָהעֶג רעֶהיִרְּפ ןעֶּבאָה סאוָו

 -באָנ ְךיֹוא רֶהיִא ןעֶבְלעוֶו ןיִא :טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייז ןּופ ּביול
 עֶרֶעייֵא ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד טְרעֶהעֶנ טאָה רֶהיֵא םעֶד
 ,טְּביֹולְנעֶג ְּךיֹוא טאָה רֶהיֵא םעֶדְכאָנ ןעֶכְלעוֶו ןיִא הָעּוׁשִי
 רעֶד ןּופ ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד טיִמ ןעֶראוועֶנ טְלעֶניִזְראַפ טְנעֶז
 רעֶד ּוצ הָׁשּורְי עֶרעֶזְנּוא ןּופ ןֹובָרֵע ןייֵא זיִא סאוָז :הָחָשְבַה
 -ךעֶה עֶנייַז ןּופ ּביֹול םּוצ ,םּוהְטְנעֶנייֵא ןייַז ןּופ גָנּוזעֶלְרעֶד
 :טייקְכיִל

 -יולְג רֶעייֵא ןּופ טְרעֶהעֶנ ּבאָה ָּךיִא םעֶדְכאָנ ,ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 איד ּוצ עֶּביִל עֶרֶעייֵא דִנּוא .עּוׁשִי ראַה םעֶד ןיִא ןעֶּב
 ןעֶקְנאַד ּוצ טאָנ ְּךייֵא ןעֶנעוֶו ףיֹוא טיִנ ְּךיִא רעֶה :עֶניִלייֵה
 } רעד יֵדְּכ :עֶטעֶּבעֶג עֶנייֵמ ןיִא ְּךייַא קְנעֶרעֶג ךיִא לייווְרעֶד
 ןּופ רעֶטאָפ רעֶד .ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ראָה רעֶזְנּוא ןּופ טאָ

 טייֵהְגּולְק ןּופ טְסייֵג םעֶד ןעֶּבעֶג ָּךייֵא לאָז .טייקְביִלְרעֶה
 זַא :םֶהיֵא ןּופ סיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶד ןיִא ןעֶקעֶלְּפְטְנַא .דְנּוא
 ןעֶרעוֶו טְכייֵלְרעֶד ןעֶלאָז רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא ןּופ ןעֶניֹוא איִד
 עֶנייֵז ןּופ גנּונְפאָה איִד זיִא סאָז ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ
 -ביִלְרעֶה רעֶד ןּופ טייֵקְכייֵר איִד זיִא םָאװ דְנּוא ,גְנּופּורעֶּב
 איז דְנּוא :עֶניִלייַה איִד ןעֶׁשיוִוְצ הָׁשֹורְי עֶנייֵז ןּופ טייֵק
 ןעֶּביֹולְג םאוָו םִנּוא ןעֶנעֶק טְכאַמ עֶנייֵז זיִא םיֹורְּנ רֶהעֶז
 רֶע סאָו :טְפאַרְק עֶניִטְכעֶמ עֶנייֵז ןּופ ןעֶקְריִו םעֶד ָּךאָנ
 -פיֹוא םֶהיֵא טאָה רֶע םעֶדְניִא ,ַחיִשָמ ןיִא טְקְריִועֶג טאָה
 ּוצ טְצעֶזעֶג םֶדיִא טאָה דְנּוא ,עֶטיֹוט איִד ןּופ טְקעוֶועֶג

 -רֶע ְּךיֹוה :רעֶטְרֶע עֶׁשיִלְמיִה איד ןיִא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז
 רֶנּוא טייֵקְניִטְלעוֶועֶג דְנּוא גְנּוריִגעֶר עֶלַא רעֶּביִא ןעֶּביֹוה
 זיִא םאָו ןעֶמאָנ ןעֶכיִלְטיִא דְנּוא טְּפאַשְרעֶה דְנּוא טְכאַמ
 רעֶד ןיִא ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ ,טְלעוֶו רעֶזיִד ןיִא רּונ טיִנ ןעֶפּורעֶנ
 רעֶטְנּוא טְצעֶזעֶג ןעֶכאַז עֶלַא טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶניִדְנעֶמּוק
 רעֶּביִא שאר םוצ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה דִנּוא ,םיִפ עֶנייֵז
 גְנּוליִפְרעֶד איִד ,ּבייֵל ןייַז זיִא סאָו :הָלִהְק רעֶד ּוצ םעֶלַא
 :םעֶלַא ןיִא םעֶלַא טְליִּפְרעֶד רעֶכְלעוֶו םֶהיֵא ןּופ

 ב לעטיפאק
 טְנעֶז רֶהיִא סאו ,טְכאַמעֶנ גיִדעֶּבעֶל רֶע טאָה ָּךייֵא דִנּוא
 עֶכְלעוֶו ןיִא : דֶניִז דְנּוא תֹוריִבֵע עֶרֶעייֵא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טיֹוט
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 ב רעזעפע
 ןּופ ףיֹולְמייֵצ םעֶד ְּךאָנ טְלעֶדְנאוַועֶג רעֶהיִרְּפ טאָה רֶהיֵא
 רעֶד ןּופ טְכאַמ רעֶד ןּופ טְשְריִפ םעֶד ְּךאָנ ,טְלעוֶו רעֶזיִד
 ןּופ רעֶדְניִק איִד ןיִא דְנּוצַא טְקְריוִו סאָו טְסייֵג םעֶד ,טְפּול
 עֶלַא םֶנּוא ןעֶּבאָה ריִמ עֶכְלעוֶו ןעֶׁשיוִוְצ :םאַזְראָהעֶגְנּוא
 ,שייֵלְפ רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶטְסיִלְג איִד ןיִא טרְהיִפעֶנְפיֹוא ָּךיֹוא
 איִד ןּופ דְנּוא ׁשייֵלַּפ םעֶד ןּופ ןעֶליוִו םעֶד ןּוהְטעֶנג ןעֶּבאָה דְנּוא

 -ְניֵק ןעֶזעוֶועֶג רּוּטאַנ רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז ריִמ דְנּוא ,תֹובָׁשְחַמ !
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 רעֶד טאָנ רעֶּבָא :עֶניִרְּביִא איִד איז ְּךייֵלְנ ןְראָצ ןּופ רעֶד
 עֶּביִל עֶסיֹורְג איִד ְּךְרּוד ,טייֵקְניִצְרעֶהְמעֶראַּב ןיִא ָּךייֵר זיִא
 גיִדעֶּבעֶל םֶנּוא טאָה :טְּביִלעֶג םִנּוא טאָה רֶע עֶכְלעוֶו טיִמ
 טיֹוט ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶז ּוליִּפַא ,ַחיִׁשָמ טיִמ טְבאַמעֶג
 :ןעֶראוָועֶג טעֶטעֶרעֶנ רֶהיֵא טְנעֶז דאָנְג ּךְרּוד ;דֶניִז ןיִא
 טאָה דְנּוא טְקעֶועֶגְפיֹוא םֶהיֵא טיִמ םֶנּוא טאָה רֶע דְנּוא

 עּוׁשִי ןיִא רעֶטְרֶע עֶׁשיִלְמיִה איִד ןיִא טְצעֶזעֶגְטיִמ םֶנּוא
 סאו ןעֶטייֵצ איִד ןיִא ןעֶזייוַועֶּב לאָז רֶע יֵדְּכ :ַחיִׁשָמַה
 דאָנְנ עֶנייֵז ןּופ טייֵקְכייֵר עֶסיֹורְג רֶהעֶז איִד ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו
 ָךְרּוד ןיִראָו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא םִנּוא ּוצ טייֵקְניִטּוג ןיִא
 ;ןעֶּביֹולְג םעֶד ָּךְרּוד ןעֶראוָועֶג טעֶטעֶרעֶג רֶהיֵא טְנעֶז דאָנְג
 הָנָּתַמ איִד זיִא סֶע"טְסְּבְלעֶז ְּךייֵא ןּופ טיִנ זיִא סאָד דְנּוא
 -אַּב טיִנ ְּךיִז לאָז רעֶנייֵק יִדְּכ ,קְרעוֶו ןּופ טיִנ :טאָנ ןּופ
 ןיִא ןעֶפאַשעֶּב ,קְרעוֶו ןייַז ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָָו :ןעֶמְהיִר
 רעֶהיִרְפ טאָה טאָנ סאָו םיִׂשֲעַמ עֶטּוג ּוצ ַחיִשָמַה ַעּוׁשִי

 :ןעֶלְדְנאַוַו אייֵז ןיִא ןעֶלאָז ריִמ זַא טייֵרְּבעֶגְנָא
 ןעֶזעוֶועֶג רעֶהיִרְפ טְנעֶז םאָו רֶהיֵא זַא ,טְקְנעֶדעֶג םּורְד
 הָלְרָע ןעֶראוָועֶג ןעֶפּורעֶג טְנעֶז דְנּוא ,ׁשייֵלְפ םעֶד ןיִא םִיֹוג
 םעֶד ןיִא ויִא סאוָו גְנּורייֵנְׁשעֶּב איִד ןעֶסייֵה םאָו איִד ןּופ
 עֶנעֶי ןיִא טְנעֶז רֶהיֵא זַא :דְנאַה רעֶד טיִמ טְכאַמעֶנ ׁשייֵלַפ

 -ְריֵּב רעֶד ןּופ טְרעֶדְנּוזעֶגְּפָא ,ַחיִׁשָמ ןְהָא ןעֶזעוֶועֶג טייֵצ
 ןּופ תֹותיִרְּב איִד ּוצ עֶדְמעֶרְפ דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ טְפאַׁשְרעֶג

 -עֶג טיִנ גְנּונְפאָה עֶנייֵק טאָה רֶהיֵא םעֶדְניִא .הָחָׁשְּבַה רעֶד
 :טְלעוֶו רעֶד ןיִא טאָנ ןֶהֶא ןעֶועוֶועֶג טְנעֶז דְנּוא ,טאַה

 רעֶהיִרְפ טְנעֶז םאִו רֶהיֵא ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןיִא דְנּוצַא רעֶּבָא
 טּולְּב םעֶד ְּךְרּוד ןעֶראָועֶג טְנעֶהאָנ טְנעֶז ,טייוו ןעֶזעוֶועֶג

 ןעֶריִרְפ רעֶזְנּוא טְסְּבְלעֶז זיִא רֶע ןיִראָװ :ַחיִׁשָמ ןופ



 נג ב רעזעפע

 -עֶגְנייֵא טאָה דְנּוא ,םָנייֵא עֶרייֵּב םיֹוא טְכאַמעֶג טאָה רעֶד
 ׁשייֵלְפ ןייַז ןיִא טאָה דְנּוא :דְנאַוְנעֶׁשיוִוְט איֵד ןעֶפְראָו
 סאו עֶטאָּבעֶג ןּופ ץעֶזעֶג םאָד ,טְּפאַשְדְנייַפ איִד טְרעֶטְשּוצ

 טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ןיִא לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶרְהעֶל ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 לאָז דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ םֶעייֵנ ַא ןיִא אייוַוְצ איֵד ןעֶּפאַׁשעֶּב
 טיִמ ןעֶניִנייֵאְרעֶפ עֶדייֵּב לאָז דְנּוא :ןעֶדיִרְפ ןעֶכאַמ יֹוזַא
 טאָה רֶע םעֶדְניִא ,ץייֵרְק םעֶד ְָּךְרּוד ּבייֵל ןייֵא ןיֵא טאָג
 -עֶג זיִא רֶע דְנּוא :טְכאַלְׁשעֶג טְפאַׁשְדְנייַפ איִד םֶהיֵא ןיִא
 טְנעֶז סאוָו ָּךייַא ּוצ ןעֶדיִרְפ טְניִדעֶרְּפעֶנ טאָה דְנּוא ןעֶמּוק
 :טְנעֶהאָנ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו איִד ּוצ דְנּוא ,טייוװ ןעֶזעוֶועֶנ
 םּוצ גְנאַגּוצ ןְרעֶזְנּוא עֶדייֵּב ריִמ ןעֶּבאָה םֶהיֵא ָּךְרּוד ןיִראָו
 :טְסייֵג םעֶנייֵא ןיִא רעֶטאָפ
 -ייֵנ ;םיִרֵג דְנּוא עֶדְמעֶרְפ רֶהעֶמ טיִנ רֶהיֵא טְנעֶז ןעֶד יֹוזַא
 ןּופ דֶנּוא עֶניִלייֵה איִד טיִמ רעֶגְריִּבְיִמ םֶנעֶז רֶהיֵא טֶרֶע
 טֶעיֹוּבעֶנְפיֹוא טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא :טאָנ ןּופ רֶניִזעֶגְזיֹוה םעֶד
 םיִאיִּבְנ דְנּוא לעֶטְסאָּפִַא איִד ןּופ ןייֵטְׁשְדְנּורְג םעֶד ףיֹוא

 -לעֶו ןיִא :ןייֵטְׁשקֶע רעֶד זיִא ןײלַא חיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופְרעֶד
 דְנּוא טְפעֶהעֶנְנעֶמאַזּוצ טּונ זיִא רייַּבעֶג סעֶכיֵלְטיִא ןעֶב
 ןיִא :ראַה םעֶד ןיִא לעֶּפְמעֶט ןעֶניִלייֵה ןייֵא ּוצ םְסְקאוַו
 בְנּוניֹואוְו ַא ּוצ טְֶעיֹוּבעֶגְנעֶמאַזּוצ ָךיֹוא טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו

 :טְסייֵג םעֶד ןיִא טאָנ ןּופ
 ב לעטיפאק

 עּוׁשֵי ןּופ רעֶנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ,םֹולֹוּפ ְּךיִא ןיִּב ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 ןּופ טְרעֶהעֶנ טאָה רֶהיֵא ּביֹוא :םִיֹּונ ְּךייַא ראַפ ַחיִׁשָמַה

 -עֶנ ריִמ זיִא סאו טאָנ ןּופ דאָנְנ רעֶד ןּופ גְנּונְרְרֶא רעֶד

 :ןעֶּביִרְׁשעֶנ רעֶהיִרְפ רּוצֵקְּב ּבאָה ְּךיִא איז ָּךייֵלְנ ,דֹוס םעֶד
 -עֶּב ןעֶנעֶק רֶהיֵא טעוֶו ןעֶנייֵל טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו םעֶכְלעוֶו
 זיִא סאָו :ַחיִׁשָמ ןּופ דֹוס םיִא ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ ןייֵמ ןעֶקְרעֶמ
 -ָנעֶמ איִד ּוצ ןעֶראוָועֶנ טְנאַקעֶּב טיִנ תֹורֹוד עֶרעֶדְנַא ןיִא
 ּוצ טְקעֶלְּפְמְנַא דְנּוצַא זיִא סֶע איו יֹוזַא ,רעֶדְניִק ןעֶׁש
 ;טְסייֵג םעֶד ןיִא םיִאיִבְנ דְנּוא לעֶטְסאָּפַא עֶניִלייֵה עֶנייֵז
 -ְמיִמ דְנּוא רעֶדיִלְנִמיִמ רֶנּוא םיִׁשרֹויְטיִמ ןעֶנעֶז םִיֹוג איִד זַא

 רעֶד ּךְרוד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ןיִא הָחָׂטְּבַר רעֶד ןּופ רעֶלייֵהְט
39 

407 

15 

16 

17 

 שכ

 שז



4298 

7 

8 

10 

18 

19 

20 

 ג רעזעפע

 איד ְּךאָנ רעֶניִד ַא ןעֶראוָועֶנ ןיִּב ָּךיִא רעֶד ןּופ :הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 ְנּוקְריוִו איִדָּדאָנ ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ זיִא סאוָו טאָנ ןּופ הָנָּתַמ ָעייֵרְפ
 -ייַה עֶלַא ןּופ ןעֶטְסְנייֵלְק םעֶד ;ריִמ ּוצ :טְפאַרְק עֶנייֵז ןּופ

 ןעֶניִדעֶרְּפ לאָז ָּךיִא זַא ןעֶּבעֶנעֶג דאָנְג עֶזיִד זיִא עֶניִל
 טיִנ זיִא סאוָו ַחיִׁשְמ ןּופ טייֵקְכייֵר איד םִיֹונ איִד ןעֶׁשיוִוְצ

 םאָו עֶלַא ּוצ ןעֶטְכייֵלְרעֶד לאָז דְנּוא :ןעֶׁשְראָפְרעֶד ּוצ {
 ןָא ןעֶטייַצְטְלעוֶו ןּופ זיִא סאוָו דֹוס םעֶד ןּופ הָנֵקְּת איִד זיִא

 ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶכאַז עֶלַא טאָה רעֶד ;טאָג ןיִא ןעֶגְראָּבְרעֶפ
 ןּופ הָמָכָח עֶניִטְלעֶפ-ליֵפ איִד יִדְּכ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ָּךְרּוד
 איֵד ּוצ ןעֶרעֶו טְכאַמעֶג טְנאַקעֶּב דְנּוצַא לאָז טאָג
 -ָךֶע עֶׁשיִלְמיִה איִד ןיִא רעֶניִטְלעוֶועֶג דְנּוא ןעֶטְפאַׁשְרעֶה
 םעֶד ןּופ ץאַזְראַָפ םעֶד ְּךאָנ :הָלִהְק רעֶד ְךְרּוד רעֶט
 ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ןיִא טְמיִטְׁשעֶּב טאָה רֶע םאֶו רעֶטְלַאְמייֵצ
 הָטּומ ןעֶטּונ םעֶד ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶכְלעוֶו ןיִא :ראַה רעֶזְנּוא
 :םֶהיֵא ןַא ןעֶּביֹולְג םעֶד ָּךְרּוד ןֹוחָטִּב טיִמ גְנאַגּוצ דְנּוא
 ןייַז טְּביִרְטעֶּב טיִנ לאָז ְּךיִא זַא ְּךיִא טעֶּב ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 ;דֹובָּכ רֶעייֵא זיִא סאָו ;ךייֵא ראַפ ןעֶדייֵל עֶנייֵמ רעֶּביִא
 םעֶד ןּופ :רעֶטאָפ םּוצ ןֶעיִנְק עֶנייֵמ ְךיִא גייַּב ןעֶגעוֶוְטְסעֶד
 -ָנָא טאָה דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא לעֶמיִה םיִא הָחָּפְׁשִמ עֶדעֶי
 איד ְּךאָנ ןעֶּבעֶג ְךייֵא לאָז רֶע יֵדְּ :ןעֶמאָנ רֶעייֵז ןעֶפּורעֶג
 טְּסעֶפ טְסייֵג ןייז ָּךְרּוד ,טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייֵז ןּופ טייֵקְכייֵר
 זַא :ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶניִנעוֶועֶניִא םיִא ןעֶרעוֶו ּוצ טְקְראַטְׁשעֶג

 ןעֶּביֹולְג םעֶד ָךְרּוד רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא ןיֵא ןעֶניֹואוְו לאָז ַחיִׁשָמ
 טעֶדְנּורְנעֶג דְנּוא טְלעֶצְראָועֶגְנייַא ןייַז טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ

 עֶלַא טיֵּמ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶק טְלאָז דנּוא :עֶּביִל רעֶד ןיִא
 איד דְנּוא גְנעֶל איד דְנּוא טייֵרְּב איִד זיִא סאָו עֶניִלייֵה
 ןּופ עֶּביִל איִד ןעֶסיוִו טְלאָז דְנּוא :עֶפיִמ איִד דְנּוא ְךייֵה

 טְלאָז רֶהיִא יֵדְּכ ,םיִנְטְנעֶקְרעֶד עֶלַא רעֶּביִא זיִא סאו ַחיִׁשָמ
 :טאָנ ןּופ טייקְלּופ ןעֶצְנאַה רעֶד ּוצ זיִּב ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד
 סאוָו םעֶלַא רעֶּביִא ןּוהְמ רֶהעֶמ ליִפ ןאָק רעֶד םֶהיֵא ּוצ ןּונ
 סאָו טְכאַמ רעֶד ְּךאָנ ,ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ רעֶדָא ןעֶטעֶּב ריִמ
 ןיִא טייֵקְכיִלְרעֶה איִד ןייַז לאָז םֶהיֵא ּוצ :םִנּוא ןיִא טֶקְריוו
 ןעֶמייֵצ עֶלַא ּוצ ויִּב ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ןיִא דְנּוא הָלִהְק רעֶד

 6 :ןֶמֶא -טייקְניִּבע ּוצ טייקְניִּבִע ןּופ



 ד רעזעפע

 ד לעטיפאק
 םעֶד ןיִא רעֶנעֶגְנאַפעֶג רעֶד ;ריִהְזַמ ְּךייֵא ָּךיִא ןיִּב םּורָד
 בְנּופּורעֶּב רעֶד ןּופ גיִדְריוו ןעֶלְדְנאַוַו טְלאָז רֶהיֵא זַא ;ראַה
 רעֶלַא טיִמ :ןעֶראוָועֶג ןעֶפּורעֶּב טְנעֶז רֶהיֵא עֶכְלעוֶו ְךאָנ
 דְנּוא ,דְלּודעֶג טיִמ ;טייֵקְגיִטּומְטְפְנאַז דְנּוא טייקְגיִרְדיִנ

 -עֶּב דְנּוא :עֶּביִל ןיִא ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייַא טְנאָרְטְרעֶפ
 טְסייֵג םעֶד ןּופ טייקְגיִנייֵא איֵד ןעֶמְלאַה ּוצ ָּךייַא טְניִסייֵלְפ

 טְסייֵג ןייַא דֶנּוא ּבייֵל ןייַא זיִא םִע :ןעֶדיִרְפ ןּופ דְנאַּב םיִא

 ןּופ גְנּונְפאָה עֶנייֵא ןיִא ןעֶפּורעֶּב טְנעֶז רֶהיֵא איז ְָךייֵלְנ
 :הָליִבְט עֶנייֵא ,ןעֶּביֹולְנ ןייֵא ,ראַה ןייַא :גְנּופּורעֶּב עֶרֶעייֵא
 עֶלַא רעֶּביִא זיִא רעֶד ;עֶלַא ןּופ רעֶטאָפ דְנּוא טאָנ ןייֵא
 ןּופ ןעֶכיֵלְטיִא ּוצ רעֶּבָא : עֶלַא ןיִא דְנּוא עֶלַא ָּךְרּוד דְנּוא
 רעֶד ןּופ םָאָמ םעֶד ְּךאָנ דאָנְנ איִד ןעֶּבעֶגעֶג זיִא םֶנּוא
 | ,רֶע טְנאָז םּורְד :ַחיִׁשָמ ןּופ הָנָּתַמ

 רֶע טאָה ְּךייֵה רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע ןעֶו
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה דְנּוא ,טְפאַשְנעֶגְנאַפעֶג ַא ןעֶגְנאַפעֶג
 .ט"י ח"ס םילהת :''ןעֶשְנעֶמ ּוצ תֹונָּתַמ

 זַא רעֶסיֹוא סֶע זיִא סאו ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא זיִא רֶע םאָד ןּונ

 לייֵהְּט ןעֶטְׁשְרעֶטְנּוא םעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפּורַא ְךיֹוא זיִא רֶע
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 10 זיִא ןעֶנְנאַנעֶגְפּורַא זיִא םאָו רעֶד !דֶָרָע רעֶד ןּופ
 עֶלַא רעֶּביִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורַא ּךיֹוא זיִא סאו רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד
 :ןעֶליִפְרעֶד ןעֶכאַז עַלַא לאָז רֶע יֵדָּכ ,לעֶמיֵה
 דֶנּוא ,לעֶטְסאָּפַא ראַפ עֶכיִלְמֶע ןעֶּבעֶגעֶג טאָה רֶע דְנּוא
 דְנּוא ,םיִרְׂשַבְמ ראַפ עֶכיִלְטֶע דְנּוא ,םיִאיִבְנ ראַפ עֶכיִלְטֶע
 -ְךאַפְרעֶפ םּוצ :רעֶרְהעֶל דְנּוא ןעֶראָטְסאַּפ ראַפ עֶכיֵלְטֶע
 רְנּוא ;טְסְניִד םעֶד ןּופ קְרעוֶו םּוצ ,עֶניִלייֵה איִד ןּופ ןעֶניִט
 ריִמ זיִּב :ַחיִׁשָמ ןּופ ּבייֵל םעֶד ןּופ גְנּואיֹוּבְפיֹוא רעֶד ּוצ
 דְנּוא ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ טייֵקְניִנייֵא רעֶד ּוצ עֶלַא ןעֶמּוק
 ןעֶצְנאַנ ַא ּוצ ,טאָנ ןּופ ןְהּוז םעֶד ןּופ סיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶד ןּופ
 :ַחיִׁשָמ ןּופ טייקלּופ רעֶד ןּופ םָאָמ םעֶד ּוצ .ןעֶׁשְנעֶמ
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 ד רעזעפע
 דֵנּוא ,עֶּביִל ןיִא טייֵהְרְהאָו איִד ןעֶדעֶר ןעֶלאָז ריִמ טְרֶעייֵנ
 זיִא רעֶכְלעוֶו םֶהיֵא ּוצ ןעֶסְקאַוְפיֹוא ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא ןעֶלאָז
 ּבייֵל רעֶצְנאַנ רעֶד םעֶד ןּופ :ַחיִׁשָמ זיִא סאָד ,טְּפיֹוה סאָד
 ְךְרּוד טְפעֶהעֶנּוצ טְסעֶפ דְנּוא טְרעֶדיִלְנעֶג ןעֶמאַזּוצ זיִא
 -טיִא ןּופ ןעֶקְריוִו םעֶד ָּךאָנ .ףֶליִה רעֶד ןּופ רֶנאַּב םעֶדעֶי
 ןעֶסְקאַוַו ּבייֵל םעֶד טְכאַמ רעֶד ,םָאָמ ןייַז ןיִא לייֵהְט ןעֶכיִל
 :עֶּביִל ןיִא בְנּואיֹוּבְפיֹוא ּוצ טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ןיִא
 רֶהיֵא זַא ,ראַה םעֶד ןיִא גייֵצעֶּב דְנּוא ְּךיִא גאָז םאָד ןעֶד
 ןעֶלְדְנאַַו םִיֹוג איד איו ְּךייֵלְנ ןעֶלְדְנאַוַו רֶהעֶמ טיִנ טְלאָז
 רֶעייֵז םאָו :ןעֶקְנאַדעֶג עֶרֶעייֵז ןּופ טייֵקְׁשיִראַנ איִד ןיִא

 -ְרעֶפ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,טְרעֶטְסְניִפְרעֶפ זיִא דְנאַטְׁשְרעֶפ
 -ָנעֶסיווְנּוא רעֶד ְּךְרּוד טאָג ןּופ ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ טעֶדְמעֶרְפ
 רֶעייֵז ןּופ טייֵהְדְניִלְּב רעֶד ָּךְרּוד ,אייֵז ןיִא זיִא סאו םייֵה
 -ךעֶּביִא ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא הֶׁשּוּב ןֶהָא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו :ץֶראַה
 אייֵלְרעֶלַא ןעֶקְריו ןעֶלאָז אייֵז זַא ,עֶרָה רֶצֵי םּוצ ןעֶּבעֶנעֶג

 טיִנ טאָה רֶהיֵא רעֶּבֶא :טייֵקְניִשְסּולְג טיִמ טייֵקְניִנייִרְנוא 2
 "עֶב םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא שְרעֶדְנַא ןעוֶו :ַחיִשָמ טְנְרעֶלעֶג יוזַא 2

 איז ְךיֵלְג ,ןעֶראועֶג טְרְהעֶלעֶג םֶהיֵא ןיִא טְנעֶז דְנּוא טְרעֶה
 ןּוהְטְסיֹוא טְלאָז רֶהיֵא זַא :ַעּוׁשְי ןיִא זיִא טייֵהְרְהאָו איִד

 סאָו ,ןעֶלְדְנאַַו ןְרעֶהיִרְפ רעֶד ְּךאָנ ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶטְלַא םעֶד
 :אייֵרעֶגיִרְטעֶּב ןּופ ןעֶטְסיִלְג איד ְּךאָנ ןעֶּבְראָדְראַפ זיִא
 רֶעייֵא ןּופ טְסייֵג םיִא ןעֶרעוֶו טְרֶעייֵנְרעֶד טְלאָז דְנּוא
 םאָו ןעֶשְנעֶמ םִעייֵנ םעֶד ןּוהְטְנָא טְלאָז דְנּוא :דְנאַטְׁשְרעֶפ

 -ְגיֵטְכעֶרעֶג ןיִא טאָג ןּופ דֶליִּב םעֶד ְּךאָנ ןעֶפאַׁשעֶּב זיִא
 :טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ טייֵקְניִלייֵה ןיִא דְנּוא טייק
 טייֵהְרְהאָו איִד טעֶר דְִנּוא ןעֶניִל קעֶוַא טְנעֶל םּורְד
 רעֶדיֵלְנ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו ,רֵבֵח ןייַז טיִמ רעֶכיִלְטיִא

 טְגיְִיִז דָנּוא ּךייַא טְנְרעֶצְרעֶד :ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ רעֶנייֵא
 רֶעייֵא רעֶּביִא ןעֶהעֶנְרעֶטְנּוא ןּוז איד טיִנ זאָל ;טיִנ
 רעֶד :ןֶמָׂש םּוצ ץאַלְּפ טיִנ ְּךיֹוא טֶּביִג דְנּוא :ןְראָט
 טְרֶעייֵנ ,ןעֶנעֶבְנאַג רֶהעֶמ טיִנ רֶע זאָל ;טעֶבְנַנעֶג טאָה סאָו
 טיִמ ןּוהְט עֶטּוג סאָד דְנּוא ןעֶטייֵּבְרַא רעֶּביִל רֶע זאָל
 ּוצ ןעֶּבעֶנ ּוצ ןעֶּבאָה לאָז רֶע יֵדְּכ ,דְנעֶה עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז

 טיִנ טְראָװ םעֶטְכעֶלְׁש ןייֵק זאָל :ןעֶניִטְפְרעֶדעֶּב םעֶד 2



 01 ה ד רעזעפע
 ּוצ טּוג זיִא םאָה טְרֶעייֵנ ,ליֹומ רֶעייֵא ןּופ ןעֶהעֶגְסיֹורַא
 לאָז םִע יִדְּכ ףְראַדעֶּב םעֶד ְּךאָנ גְנּורעֶסעֶּבְרעֶּפ רעֶד
 30 טיִנ טְּביִרְמעֶּב דְנּוא :ןעֶרעֶה סאָװ איִד ּוצ דאָנְנ ןעֶּבעֶג

 טְנעֶז רֶהיֵא ןעֶבְלעוֶו ןיִא ,טאָג ןּופ ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד
 :גָנּוזעֶלְרעֶד רעֶד ןּופ גאָט םעֶד ּוצ ןעֶראוָועֶג טְלעֶגיִזְרעֶפ
 31 דָנּוא ןְראָצ דְנּוא םיִרָנ דְנּוא טייֵקְרעֶטיִּב אייֵלְרעֶּלַא זאָל
 ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶנְּפָא ָּךייֵא ןּופ גְנּורעֶטְסעֶל דְנּוא אייֵרְׁשעֶג
 9 םּוצ רעֶנייֵא ְךיִלְדְנייַרְפ טייַז דְנּוא :טייֵהְזייֵּב רעֶלַא םימ

 רעֶנייֵא טְּביִנְראַפ דְנּוא ,גיִצְרעֶהְמעֶראַּב דְנּוא ,ןעֶרעֶדְנַא

 ןעֶּבעֶגִראַפ ָּךיֹוא ָךייֵא טאָה טאָג איז ְּךייֵלְג ,ןְרעֶדְנַא םעֶד
 :ַחיִׁשְמ ןיִא

 זיפ שכ

 ה לעטיפאק
 1 :רעֶדְניִק עֶטְּביִלעֶג איִװ טאָנ ןּופ רֶעּוהְטְכאָנ טייַז םּורְד
 2 ְךיֹוא ְךייַא טאָה חיִׁשָמ איז יֹוזַא ,עֶּביִל ןיִא טְלעֶדְנאַוַו דְנּוא
 דנּוא ןֶּבְרִק ַא ןעֶּבעֶנעֶג םִנּוא ראַפ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,טְּביִלעֶג
 3 דָנּוא תּונְז רעֶּבָא :ַחיִר ןעֶקאַמְׁשעֶג ַא ראַפ טאָג ּוצ חַבֶז ַא

 -ךעֶד טיִנ םִע זאָל טייֵקְניִצייֵג רעֶדָא טייקְניִנייִרְנּוא עֶלַא
 איֵד ּוצ טְסאַּפ םִע איוִו יֹוזַא ;ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶרעוֶו טְנְהאָמ
 4 עֶׁשיִראַנ דְנּא ןעֶכאַז עֶביִלְדְנעֶׁש עֶנייֵק טיִנ ךיֹוא :עֶגיִלייַה
 טְרֶעייֵג ,גיִדְנעֶטְׁשְנַא טיִנ זיִא םאָו שעֶּפְׁשעֶג רעֶדָא עֶר
 ןייק זַא ,רֶהיֵא טְסייוֵו סאָד ןיִראָו :ןעֶקְנאַד טאָג רעֶּביִל
 יֵקאַט זיִא רעֶד ,רעֶניִצייֵג רעֶדָא ,רעֶנייֵרְנּוא רעֶדָא ,ףַאֹונ
 ןּופ ְּךייֵרְניִנעֶק םיִא הָׁשּורְי עֶנייֵק טאָּה ,רעֶניִדְנעֶצעֶג א
 :טאָנ ןּופ דָנּוא ַחיִׁשָמ

 ;רעֶטְרעוֶו עֶניִדעֶל טיִמ ןעֶניִרְטעֶּב טיִנ רעֶנייֵק ךייֵא זאָל
 איִד רעֶּביִא טאָנ ןּופ ןְראָצ רעֶד טְמּוק ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןיִראוָו
 7 עֶרֶעייֵז טיִנ רֶהיִא טייַז םֹּורְד :רעֶדְניִק עֶמאַזְראָהעֶנְנּוא
 8 םיִנְרעֶטְסְניִפ ןעֶועוֶועֶנ לאָמַא טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראוָו :םיִרָבַח
 טְלעֶדְנאוַו ;ראַה םעֶד ןיִא טְכיֵל רֶהיֵא טְנעֶז דְנּוצַא רעֶּבָא
 9 טֶכיֵל םעֶד ןּופ טְכּורְּפ איד ןיִראָו :טְכיֵל ןּופ רעֶדְניִק איו
 דְנּוא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג דְנּוא טייֵקְגיִטּוג אייֵלְרעֶלַא ןיִא זיִא
 |0 םּוצ גיִלעֶפעֶגְליֹואוְו זיִא סאָו טְפיִרְּפ דְנּוא :טייֵהְרְהאוָו
 ן} עֶקְרעֶו איִד טיִמ טְפאַשְנייֵמעֶג עֶנייֵק טאָה דְנּוא :ראַה

 רעֶּביִל טְרֶעייֵנ ,טְכּורְּפ ןֶהֶא ןעֶנעֶז םאו םיִנְרעֶטְסְניִפ ןּופ

 יפ

 טז

 שמ



 ה רעזעפע
 ןעֶדעֶר ּוצ דְנאַׁש ַא ּוליִפַא ויִא סֶע ןיִראָָו :אייֵז טְפאָרְמְׁש
 :םעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ ןיִא ןּוהְט אייֵז םאָװ ןעֶכאַז איִד ןּופ
 ןּופ ןעֶנעֶז טְפאָרְטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םאו ןעֶכאַז עֶלַא רעֶּבָא
 טְקעֶלְּפְטְנַא םאו םעֶלַא ןיִראָו ;טְקעֶלְּפְטְנַא טְּכיִל םעֶד
 ,רֶע טְנאָז םֹורְד :טְכיֵל זיִא ְּךיִז

 ןופ ףיֹוא העָטְש דְנּוא טְסְפאָלְׁש םאוָו אּוד ףיֹוא ְךאַוַו ,
 :?ןעֶטְכייֵלְרעֶד ְּךיִד טעוֶו ַחיִׁשְמ דְנּוא ,עֶטיֹוט איִד

 .'א 'ס היעשי

 איו טיִנ ,טְלעֶדְנאוַו רֶהיִא איו גיִטְכיִזְראַפ טְהעֶז םּורְד
 ,טייֵצ איִד םיוא טְפיֹוק :םייַל עֶנּולְק איוִו טְרֶעייֵנ ,ןעֶראַנ
 רֶהיֵא טייַז ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :לעָּביִא ןעֶנעֶז געֶט איִד ןיִראָו

 רעֶד זיִא סאוָו טְהעֶטְׁשְרעֶפ טְרֶעייֵג ,גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא טיִנ
 ןייװ טיִמ רֹוּכִׁש טיִנ טייַז דנּוא :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶליוִז
 טְליִפְרעֶד טייִז טְרֶעייֵנ ,טייֵהְנעֶסאַלעֶגְסיֹוא זיִא ןעֶניִרְד
 דְנּוא םיִרֹומְזִמ ָךייֵא ןעֶשיוִוְצ ניִדְנעֶדעֶר :טְסייֵג םעֶד טיִמ
 -ָנעֶליִּפְׁש דְנּוא ניִדְנעֶגְניִז ,רעֶדיִל עֶכיִלְטְסייֵג דְנּוא ןעֶּביֹול
 דנּוא טאָנ טְקְנאַד דנּוא :ראַה םּוצ ץְראַה רֶעייֵא ןיִא גיד

 ןעֶמאָנ םיִא ןעֶכאַז עֶלַא ראַפ גיִדְנעֶטְׁשעֶּב רעֶטאָּפ םעֶד
 םּוצ רעֶנייֵא טייַז דנּוא :ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ
 ;ַחִיִׁשָמ ןּופ טְכְרּופ רעֶד ןיִא גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןְרעֶדְנַא
 ,רעֶנעֶמ עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵא ּוצ ניִנעֶטְרעֶטְנּוא טייֵז ,רעֶּבייוֵו
 ןּופ טְּפיֹוה סאָד ויִא ןאַמ רעֶד ןיִראָו :ראַה םּוצ איו
 רעֶד ןּופ טְּפיֹוה סאָד זיִא ַחיִׁשָמ איו ְךייֵלְנ ,ּבייוֵו םעֶד
 :ּבײל םעֶד ןּופ רעֶטעֶר רעֶד ןייֵלַא זיִא רעֶד ;הָלֵהְק

 ַחיִׁשְמ ּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא זיִא הָלֵהְק איִד איז ְךייֵלְג רעֶּבָא
 ןיִא רעֶנעֶמ עֶרֶעיֵז ּוצ רעֶּבייוֵו איִד ְךיֹוא ןעֶנעֶז יֹוזַא
 ַחיִׁשְמ איו ְּךיִיַלְנ ,רעֶּבייוֵו עֶרֶעייֵא טְּביִל ,רעֶנעֶמ :םעֶלַא
 רֶהֵיֵא ראַפ ְךיִז טאָה דנוא טְּביִלעֶג הָלֵהְק איִד טאָה
 טאָה רֶע םעֶדְניִא ,ןעֶגיִלייֵה איִז לאָז רִע יִדְּכ :ןעֶּבעֶנעֶג
 םעֶד ְּךְרּוד רעֶסאַוַו ןּופ ןעְׁשאו םעֶד םיִמ טְניִנייֵרעֶג איִז
 הָלֲהְק איד טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ּוצ לאָז רֶע יֵדְּכ :טְראָו

 ןעֶטְלאַפ רעֶדָא קעֶלְפ ַא ןְהֶא ָּךיִלְרעֶה ןעֶלעֶטְׁשְראָפ
 ןייז לאָז איִז יִדְּכ טְרֶעייֵנ ,ןעֶכייֵלְגְרעֶד םעֶּמִע רעֶדָא
 בָיּוחְמ רעֶנעֶמ איִד ןעֶנעֶז יֹוזַא :םומ ַא ןְהֶא דְנּוא גיִלייֵה



 ו ה רעזעפע |

 םעֶנעֶנייֵא רֶעייֵז איז ,ןעֶּביִל ּוצ רעֶּבייוֵו עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵז
 :ןייֵלַא ְךיִז טְּביִל ּבייוֵז ןעֶנייֵא ןייַז טְּביִל סאָו רעֶד .ּבייל
 דְנייַפ ׁשייֵלַפ ןעֶנייֵא ןייַז לאָמַא טאָה רעֶנייֵק ןיִראָוָו

 ָךייֵלְג ,םִע טְרְהעֶנְרעֶד דְנּוא טְוייֵּפְׁש רֶע טְרֶעייֵנ ,טאַהעֶג
 איד ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו :הָלִהְק איִד ַחיִׁשָמ רעֶד ְּךיֹוא איו
 ׁשְנעֶב ַא לאָז ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :ּבייַל ןייַז ןּופ רעֶדיִלְנ
 ָךיִז לאָז דְנּוא רעֶטּומ עֶנייֵז דְנּוא רעֶטאָפ ןייַז ןעֶזאָלְרעֶפ
 ןייַז ןעֶלעֶֶו עֶדייֵּב אייֵז דנּוא ,ּבייוֵז ןייַז ּוצ ןעֶטְפעֶהשֶּב
 רעֶּבָא ,םיֹורְנ זיִא דֹוס רעֶזיִד .ד"כ 'ב תישארב :ׁשייֵלְפ ןייֵא

 זאָל ְךאָד :הָלֵהְק רעֶד דֶנּוא ַחיִׁשָמ ןעֶנעוֶו דעֶר ְךיִא
 יֹוזַא ןעֶּביִל ּבייוֵו ןעֶנייֵא ןייַז ְּךייֵא ןּופ רעֶכיִלְמיִא ְךיֹוא

 זַא ןעֶּבעֶג גְנּוטְכַא ּבייוו סאָד זאָל דְנּוא ;טְסְּבְלעֶז ְּךיִז איוִו
 ;ןאַמ םעֶּד ראַפ טְכְרּופ טאָה איִז

 ו לעטיפאק

 ראַה םעֶד ןיִא ןְרעֶטְלֶע עֶרֶעייֵא טְכְראָהעֶג ,רעֶדְניִק
 עֶנייַד דִנּוא רעֶטאָפ ןייֵד עֶרֶהֶע :טְכעֶר זיִא םאָד ןיִראוָו
 .ביי 'ּכ תומש :הָחָטְבַה טיִמ הָוְצִמ עֶטְׁשְרֶע איִד זיִא סאָוְו ,רעֶטּומ
 ןעֶּבעֶל גְנאַל טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,ןייַז טּונ ריד לאָז סֶע יִדְּכ
 -ְךעֶד ,רעֶטעֶפ רֶהיֵא דְנּוא .זיט 'ה םירבד :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא

 ןיִא אייֵז טֶהיֵצְרעֶד טְרֶעייֵנ ,רעֶדְניִק עֶרֶעייֵא טיִנ טְנְרעֶצ
 ;ראַה םעֶד ןּופ רָסּומ דְנּוא הָרָהְזַא רעֶד

 ןעֶרְרעֶה עֶרֶעייֵא ןעֶנעֶז סאוָו איִד טְכְראָהעֶג טְכעֶנְק רֶהיֵא
 ןיִא .םיִנְרעֶטיִצ דְנּוא טְכְראָפ טיִמ ׁשייֵלְפ םעֶד ְךאָנ
 :ַחיִׁשָמ ּוצ אי יֹוזַא ,ץְראַה םעֶד ןּופ טייֵקְגיִטְלעֶפְנייֵא
 ,ןעֶשְנעֶמ ןעֶלעֶפעֶג סאָו איִד איו ,טְסְניִדְנעֶגיֹוא טיִמ טיִנ
 םעֶד ןּוהְט איֵד ַהיִׁשָמ ןּופ טְכעֶנְק איִד איו טְרֶעייֵנ
 ןעֶמּוג טיִמ ןעֶניִד עֶכְלעוֶו :ןעֶצְראַה ןּופ טאָג ןוֿפ ןעֶליוִו
 ןיִראָו :ןעֶׁשְנעֶמ איז טיִנ דְנּוא ראַה םעֶד איוִו ןעֶליוז
 םאֶד .טּוהְט רעֶכיִלְטיִא סאָו עֶטּוג םאֶד זַא טְסייוֵו רֶהיֵא
 ַא זיִא רֶע ּביוא ,ראַה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַהְרעֶד רֶע טעֶו
 0 טּוהְט ןעֶרְרעֶה רֶהיֵא דְנּוא :רֶעייֵרְפ ַא רעֶדָא טְכעֶנְק
 טיִנ אייֵז טעֶהיֹורְדעֶּב דְנּוא ,אייֵז וצ עֶניִּבְלעֶז םאָד רֶהיֵא
 זיִא ראַה רֶעֹייֵז ְךיֹוא דְנּוא רֶעייֵא זַא טְסייוֵו רֶהיֵא ןיִראָו
 :םיִנָּפ אֵׂשֹונ טיִנ םעֶנייֵק זיִא רֶע זַא דְנּוא ,לעֶמיִה ןיִא

 שד
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 ו רעזעפע

 ןיִא דנּוא ראַה םעֶד ןיִא קְראַטְׁש טייֵז ,ןעֶניִרְּביִא םיִא
 עֶצְנאַנ איִד ןָא טּוהְט :טְכאַמ עֶנייֵז ןּופ טְפאַרְק רעֶד
 איד ןעֶהעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טאָג ןּופ ןעֶפאוַו
 טיִנ זיִא ןעֶלְגְנאַר רעֶזְנּוא ןיִראָו :ןָטָׂש םעֶד ןּופ טְסיֵל
 -ָפאֵׁשְרעֶה איִד ןעֶנעֶק טְרֶעייֵג ;ׁשייֵלְפ דְנּוא טּולְּב ןעֶגעֶק

 רעֶׁשְרעֶה-ְטְלעוֶו איִד ןעֶנעֶק ,ןעֶטְכעֶמ איִד ןעֶגעֶק ןעֶט
 ןּופ ראַׁש עֶכיִלְטְסייֵג איִד ןעֶנעֶק .םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶזיִד ןּופ
 טְמעֶנ ןעֶגעוֶוְטְסעֶד :רעֶטְרֶע עֶׁשיִלְמיִה איִד ןיִא לעֶּביִא
 רֶהיִא יֵדְּכ ,טאָג ןּופ ןעֶפאַו עֶצְנאַג איִד ְךייֵא ףיֹוא

 דְנּוא ,גאָט ןעֶטְכעֶלְׁש םיִא ןעֶהעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶק טְלאָז
 :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶהעֶטְׁש טעֶטְכיִרעֶגְסיֹוא סעֶלַא טאָה רֶהיֵא ןעוֶו
 עֶרֶעייֵא םּורַא טְלעֶטְראָנ דְנּוא טְסעֶפ ןעֶד טְהעֶטְׁש
 רעֶצְנאַּפ םעֶד ןָא טּוהְט רֶנּוא ,טייֵהְרְהאו טיִמ ןעֶדְנעֶל
 סאָד ָּךיִׁש עֶרֶעייֵא ראַפ דְנּוא :טייקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ
 דנּוא :ןעֶדיִרְפ ןופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ןּופ ןעֶטייֵרְּבְנֶא
 םעֶד ןּופ רֶליִש םאָד ְּךייִא ףיֹוא טְמעֶנ םעֶלַא רעֶּביִא
 ןעֶׁשעֶלְראַפ ןעֶנעֶק טעוֶו רֶהיֵא ןעֶבְלעוֶו טיִמ ,ןעֶּביֹולְג
 טְמעֶנ דְנּוא :ןעֶזעֶּב םעֶד ןּופ ןעֶלייֵפ עֶגיִרֶעייֵפ עֶלַא
 םעֶד ןּופ דְרעוֶוְׁש סאָד דְנּוא ,טייֵקְגיִלעֶז ןּופ םֶלעֶה םעֶד
 רֶהיִא לייַוְרעֶד :טאָנ ןּופ טְראָו סאָד זיִא סאוָו ,טְסייֵג
 עֶלַא הָנֵחִּת דְנּוא טעֶּבעֶג אייֵלְרעֶלַא טיִמ םעֶטעֶּב
 עֶלַא טיִמ ּוצְרעֶד טְכאַו דִנּוא ,טְסייֵג םעֶד ןיִא ןעֶטייֵצ
 דְנּוא :עֶניִלייֵה עֶלַא ראַפ הָנִחִּת דְנּוא טייֵקְניִדְנעֶטְׁשעֶּב
 ןעוֶו ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ לאָז טְראָו ַא יִדְּכ ,ריִמ ראַפ
 ּוַצ םייֵהייֵרְפ טיִמ לאָז ְּךיִא זַא ,ליֹומ ןייֵמ ןעֶפֶע ְּךיִא
 ראַפ :הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןּופ דֹוס םעֶד ןּוהְט ןעֶמיוִו

 לאָז ְךיִא יֵדְּכ ןעֶטעֶק ןיִא ַחיִלָׁש ַא ןיִּב ְךיִא עֶבְלעֶו
 וצ ּףְראַדעֶּב ְּךיִא איו יֹוזַא ןעֶדעֶר ְךיִלְטְנעֶּפֶע ןעֶניִרְד
 :ןעֶדעֶר
 ָךיִא סאו ,ןעֶכאַז עֶנייֵמ ןעֶסיוִו ְּךיֹוא טְלאָז רֶהיֵא זַא רעֶּבָא
 רעֶכְלעוֶו ,ןּוהְט ןעֶסיוו ּוצ םעֶלַא םֹוקיִכיִט ץייֵא טעוֶו ,אּוהְמ
 םעֶד ןיִא רעֶניִד רֶעייֵרְטעֶג דְנּוא רעֶדּורְּב רעֶשְּביִלעֶג ןייֵמ זיִא
 ,טְקיִׁשעֶג ךייַא ּוצ ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןּופ ּבאָה ְּךיִא םעֶד :ראַה
 רֶע זַא דְנּוא ,םֶנּוא טְהעֶנ םִע אי ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא זַא



 508 א רעפיליפ ן רעזעפע

 רעֶטאָפ םעֶד טאָג ןּופ ןעֶּביֹולְג טיִמ עֶּביִל דְנּוא ,רעֶריִרְּב 23 איר ּוצ ןייַז לאָז ןעֶדיִרְפ : ןעֶטְסייִרְט רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא לאָז
 24 עֶלַא טיִמ אייז דאָנְג :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא
 -נּוא ןיִא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןעֶּביִל םאו
 :םייַהְנעֶּבְראָדְרעֶפ

 א לאטיין רעד

 .רעֶפיִליִפ איִד ּוצ םֹולֹוּפ לעֶטְסאַּפַא

 וצ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ טְכעֶנק איד םֹווָתֹומיִט דְנּוא סֹולֹוּפ =-{
 יִפיִליִפ ןיִא ןעֶנעֶז םאו ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשֹי ןיִא עֶגיִלייֵה עֶלַא
 2 ָּךייִא טיִמ אייֵז דאָנְג :רעֶניִד דְנּוא רעֶהעֶזְפיֹוא איִד טיִמ
 ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא רעֶמאָפ רעֶזְנּוא טאָג ןּופ ןעֶדיִרְפ דְנּוא
 :ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי
 3 :ךייֵא ןּופ ןעֶנאַמְרעֶד ןעֶדעֶי ןיִא טאָג ןייֵמ קְנאַד ְּךיִא
 4 רעֶדעֶי ןיִא עֶלַא ְךייִא ראַפ גיִדְנעֶמְׁשעֶּב טעֶּב ְּךיִא דְנּוא
 9 הָרּוׂשְּב רעֶד ןיִא אָתּורְבַה עֶרֶעייֵא ראַפ :דייֵרְּפ טיִמ הָנֵחְּת

 6 ְןיִּב ָךיִא דְנּוא :דְנּוצַא זיִּב ןָא גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןּופ הָבֹוט
 ךייַא ןיִא טאָה סאו רעד זַא ,ןעֶניִּבְלעֶזְמעֶד ןעֶנעֶו ןֹוחָּטִּב םיִא
 םּוצ זיִּב ןעֶניִדְנֶע םִע טעוֶו קְרעוֶו םעֶטּוג ַא ןעֶּביֹוהעֶגְנָא
 7 ּוצ םאָד טְכעֶר זיִא םִֶע איז יֹוזַא :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ גאָט
 -ךאַה םיִא ְּךייַא ּבאָה ְּךיִא לייַװ ,עֶלַא ְּךייֵא ןעֶנעוֶו ןעֶקְנעֶד
 דָנּוא םיִנְגְנעֶפעֶג ןייֵמ ןיִא ןעֶטעֶק עֶנייֵמ ןיִא ּוליִּפַא ,ןעֶצ
 רעֶד ןּופ גְנּוגיִטְסעֶפעֶּב דְנּוא גְנּורעֶפְטְנֶעֶראַפ רעֶד ןיִא
 עֶנייֵמ ןיִא טאַהעֶג לייֵהְט ַא עֶלַא רֶהיֵא טאָה הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 8 גְנאַלְרעֶפ ְּךיִא איו תּודֵע ןייֵמ זיִא טאָנ ןיִראָו :דאָנְנ
 ַעּושֵי ןּופ טייקְניִצְרעֶהְמעֶראַּב רעֶד ןיִא עֶלַא ָּךייֵא ְךאָנ
 0 ְּךיִז לאָז עֶּביִל עֶרֶעייֵא זַא ;ְךיִא טעֶּב סאָד דְנּוא :ַחיִׁשָמַה
 -רֶע עֶרעֶי ןיִא דֶנּוא םיִנְטְנעֶקְרעֶד ןיִא ןעֶרְהעֶמ ליִפ רֶהעֶז
 10 ןעֶנעֶז םאִו ןעֶכאַז איִד ןעֶפיִרְּפ טְלאָז רֶהיֵא זַא :גָנּורְהאַפ
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 ןִהֶא דְנּוא גיִטְכיִרְּפיֹוא ןייַז טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,טְרעוֶו רֶהעָמ
 -ְךעֶד טְלאָז דְנּוא :חיִׁשְמ ןּופ גאָט םּוצ זיִּב ןעֶגְנּולְכיֹורְטְש
 זיִא םאו טייֵקְניִטְכעֶרעֶנ ןּופ טְכּורְפ איִד טיִמ ןייֵז טְליִפ
 ןּופ ּביֹול דֶנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד ּוצ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ָּךְרּוד
 :טאָה

 ןעֶכאַז איד זַא ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא זַא ,רעֶדיִרְּב ,ּךיִא ליוִו ןּונ
 ןעֶפְלאָהעֶג רעֶּביִל ןעֶּבאָה ןעֶהעֶׁשעֶג ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז סאו
 ןעֶטעֶק עֶנייִמ זַא יֹוזַא :ןעֶטייֵרְּבְרעֶפ ּוצ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד

 ףיֹוה ןעֶצְנאַג םיִא ןעֶראועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶנעֶז ַחיִׁשְמ ןיִא
 רעֶדיִרְּב איֵד ןּופ עֶטְסייֵמ דְנּוא :עֶניִרְּביִא עֶלַא איִד ּוצ דְנּוא
 ,ןעֶטעֶק עֶנייֵמ ְךְרּוד ןעֶראָועֶג ַחּוטָּב ןעֶנעֶז ראַה םעֶד ןיִא
 טאָג ןּופ טְראָו סאָד טאַהעֶג הָטּומ רֶהעֶמ ןעֶּבאָה דְנּוא

 :ןעֶדעֶר ּוצ טְכְרּופ ןְהֶא
 טייֵרְטְׁש רֶנּוא דייֵנ סיֹוא יאֵדַוַא ַחיִׁשָמ ןעֶגיִדעֶרְּפ עֶכיִלְמֶע
 םִע ןּוהְט עֶזיִד :ןעֶליוו ןעֶטּוג םעֶד סיֹוא ְָּךיֹוא עֶכיִלְטֶע רְנּוא
 איד טְצעֶזעֶג ןיִּב ָּךיִא זַא ןעֶסיוִו אייֵז םעֶדְניִא ,עֶּביִל םיֹוא

 ןעֶניִדעֶרְּפ עֶנעֶי רעֶּבָא :ןְרעֶפְטְנֶעְרעֶפ ּוצ הָבֹוט הָרוׂשְּב
 ןעֶקְנעֶד אייֵז םעֶדְניִא ,טייֵהְנייֵר ןיִא טיִנ ,גירק םיֹוא ַחיִׁשָמ
 סאו :ןעֶטעֶק עֶנייֵמ ּוצ הָרָצ ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶלעוֶו אייֵז
 ,טְגיִדעֶרְּפעֶנ זיִא ַחיִׁשְמ םיִנָּפ לָּכ לַע רּונ ןעוֶו ?ןעֶד סֶע זיִא
 ןיִא דְנּוא ,טייֵהְרְהאָו ןיִא רעֶדָא דעֶרְסיֹוא ןייֵא ראַפ ּביֹוא
 :ןֶעייֵרְפ ךיֹוא ְּךיִמ לעוֶו דְנּוא ןָּךיִמ ּךיִא ָעייֵרְפ ןעֶזיִד
 -עֶר עֶנייֵמ ּוצ ןעֶלאַפְסיֹוא םעוֶו סאָד זַא םייוַז ְּךיִא ןיִראוָו
 םעֶד ןּופ דְנאַטְׁשייֵּב םעֶד דְנּוא .הָנֵחְּת רֶעייֵא ָּךְרּוד גְנּוט
 גְנּוראַהְסיֹוא עֶטְצְנְרֶע עֶנייֵמ ְּךאָנ :ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ןּופ טְסייֵג
 טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ ָּךאַז עֶנייֵק ןיִא לעוֶו ָּךיִא זַא גְנּונְפאָה דְנּוא
 עֶלַא איו ְּךייֵלְנ טייֵקְניִצְרעֶהעֶּב רעֶלַא טיִמ טְרֶעייֵנ ןעֶרעֶו
 -ךעֶפ ּבייֵל ןייֵמ ןיִא ַחיִׁשְמ טעוֶו דְנֹוצַא ָּךיֹוא יֹוזַא ןעֶטייֵצ

 ךרּוד רעֶדָא ןעֶּבעֶל ּךְרּוד אייֵז סֶע ןעֶרעוֶו טְכיִלְרעֶה
 :טיוט

 ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ דְנּוא ,ַחיִׁשָמ זיִא ןעֶּבעֶל ּוצ ריִמ ראַפ ןיִראוָו
 זיִא ׁשייֵלְפ םעֶד ןיִא ןעֶּבעֶל ּוצ ןעוֶו רעֶּבָא :ןיוועֶג ַא זיִא
 סאָו טיִנ ָּךיִא סייוֵו יֹוזַא ,טייֵּבְרַא עֶנייֵמ ןּופ טְכּורְפ איד

 טְגְנעֶרְרעֶג ןיִּב ְּךיִא רעֶּבָא :ןעֶלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא לאָז ְּךיִא 2
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 * "ַּפֶא רֶהעָנעֶּב ְּךיִא םעֶדְניִא ,ןעֶנעוֶו אייוֵוָצ איד ןעֶשיוִוְצ

 ןיִא םִע ןיִראָה .ַחיִׁשָמ טיִמ ןייַז וצ דְנּוא ןעֶדייֵׁשּוצ
 -עֶנ זיִא ןעֶּבייֵלְּב ּוצ שייֵלְפ םיִא רעֶּבָא :רעֶסעֶּב ליפ
 םייוו ףיֹורְד ןֶעיֹורְטְרעֶפ םיִא דְנּוא :ָּךייַא ראַפ רעֶניִט
 ְךייֵא אייֵּב ְּךאָנ לעֶו דנּוא ןעֶּבייֵלְּב לעֶו ְּךיִא זַא ְּךיִא
 עֶרֶעייֵא ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב ּוצ רעֶטייוו ְּךייֵא יִדְּכ ןעֶּבייֵלְּב עֶלַא
 עּוׁשִי ןיִא ןעֶמְהיִר רֶעייֵא יֵדְּכ :ןעֶּביֹולְג םיִא דייֵרְפ
 ןייַז רעֶדיִו ןייֵמ ;א ןעֶסְקאַו ריִמ ןיִא לאָז יִׁשָמַה
 :ְךייֵא אייֵב

 חיִׁשָמ ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןּופ גיִדְריוו רּונ טְלעֶדְנאַוַו
 רעֶדָא ןעֶהעֶז ְךייֵא לעד דְנּוא ןעֶמּוק לעֶו ְּךיִא ןעֶו יֵדְּכ
 םִע איו ןעֶרעֶה לאָז ְּךיִא ,ןייז ְּךייֵא טיִמ טיִנ לעֶו

 םעֶנייֵא ןיִא טְסעֶפ טְהעֶטְׂש רֶהיֵא זַא ;ְךיֵא טיִמ טְהעֶג
 עֶלעֶז עֶנייֵא טיִמ ןעֶמאַזּוצ טייֵרְטְׁש רֶהיֵא זַא דְנּוא ,טְסייֵג
 -ךעֶד דְנּוא :הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןּופ ןעֶּביֹולְג םעֶד ראַפ

 ןעֶנעֶװ ןּופ ןעֶכאַז עֶכיִלְּטֶע ןיִא טיִנ ְךייַא טְקעֶרְש
 -ְךעֶפ ןּופ זייוועֶּב ַא אייֵז ּוצ זיִא םאָו ;דְנייַפ עֶרֶעייֵא
 ןּופ םאָד דְנּוא ;גָנּוטעֶר עֶרֶעייֵא ןּופ רעֶּבָא ,ןעֶּבְראַד
 זַא ,ַחיִׁשָמ ןעֶגעוֶו ןעֶּבעֶגעֶג םִע זיִא ְּךייֵא ּוצ ןיִראָו :טאָה
 רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,ןעֶּביֹולְנ םֶהיֵא ןָא רּונ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא
 טאָה רֶהיֵא םעֶדְניִא :ןעֶדייֵל םֶהיֵא ראַפ ְךיֹוא טְלאָז

 ןיִא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶהיֵא םאְו טייֵרְטְש ןעֶּבְלעֶז םעֶד
 :ריִמ ןיִא זיִא םִע זַא דְנּוצַא טְרעֶה דְנּוא ,ריִמ

 ב לעטיפאק
 ַא ןעֶו .ַחיִׁשָמ ןיִא הָמָחָנ םּוׁש ַא זיִא סֶע ןעֶו םּורְד

 ,טְסייֵג םעֶד ןּופ טְפאַׁשְנייִמעֶג ַא ןעוֶו ,עֶּביִל ןּופ טְסייֵרְט
 טְליִפְרעֶד :טייקְניִצְרעֶהְמעֶראַּב דְנּוא טייֵקְניִמּוג ןעוֶו
 -ָנאַדעֶג עֶּבְלעֶז איִד טְלאָז רֶהיֵא זַא דייַרְפ עֶנייֵמ רֶהיֵא
 -ָנייֵא טְלאָז דְנּוא .עֶּביִל עֶּבְלעֶז איִד דְנּוא ןעֶּבאָה ןעֶק

 טיִנְראָנ טְלאָז דְנּוא :הָבָׁשֲהַמ עֶנייֵא ןּופ ןייַז גיִהְטיִמ
 טיִמ םֶרָעייֵג ,רֹובָּכ ןעֶשְלאַפ ַא רעֶדָא טייֵרְטְׁש ָךְרּוד ןּוהְט

 רעֶסעֶרְנ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶכיִלְטיִא זאָל טיִמעֶנ גיִרְדיִנ ַא
 גְנּוטְכַא רעֶכיִלְטיִא טיִנ זאָל :טְסְּבְלעֶז ְּךיִז איו ןעֶטְלאַה
 ןעֶבאַז איִד ףיֹוא ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ עֶניִנייֵז םאָד ףיֹוא ןעֶּבעֶנ
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 ב רעפיליפ
 ןיא ןעֶקְנאַדעֶג רעֶזיִד זאָל :ןעֶרעֶדְנַא םּוצ ןעֶנעֶז םאוָו
 :ַחיִשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְךיֹוא זיִא סאָװ ןייַז ָךייֵא

 ןּופ טְלאַטְׁשעֶג רעֶד ןיִא ןעֶועוֶועֶג ויִא רֶע ּוליִּפַא ,רעֶד
 ןעֶטְלאַהעֶג זייֵרְּפ ַא ראַפ טיִנ סֶע רֶע טאָה ָּךאָד ,טאָג

 טְסְּבְלעֶז ְּךיִז טאָה רֶע רעֶּבָא :טאָנ ּוצ ְָךייֵלְג ןייַז לאָז רֶע
 -עֶב איִד ןעֶמּונעֶגְנָא טאָה רֶע םעֶדְניִא ,טְגיִדעֶלעֶגְסיֹוא

 םעֶד ןיִא ןעֶראועֶג זיִא דְנּוא .טְכעֶנְק ַא ןּופ טְלאַטְׁש -
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 ןעֶניִּפעֶג זיִא רֶע ןעֶו דְנּוא :ׁשְנעֶמ ַא ןּופ םיִנְכייֵלְג
 רֶע טאָה .שְנעֶמ ַא איז טְלאַטְׁשֶעֶג רעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג
 םּוצ ויִּב ןעֶראוָועֶג םאַוְראָהעֶג זיִא דְנּוא טְגיִרְדיִנְרעֶד ְךיִז

 טאָה םּורְד :ץייֵרְק םעֶד ןּופ טיֹוט םעֶד ּוליִּפַא ,טיֹומ {
 -עֶנ םֶהיֵא טאָה דֶנּוא ,טְכייֵהְרעֶד רֶהעֶז ְּךיֹוא טאָג םֶהיֵא
 :ןעֶמאָנ םעֶדעֶי רעֶּביִא זיִא םאִח ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּבעֶג
 לעֶמיִה םיִא ןעֶנעֶז סאוָו איִד ןּופ איִנְק םעֶכיִלְטיִא יִדְּכ
 ְךיִז לאָז דֶרֶע רעֶד רעֶטְנּוא דְנּוא דְרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא
 לאָז גְנּוצ עֶכיִלְטיִא דְנּוא :ַעּוׁשִי ןופ ןעֶמאָנ םיִא ןעֶגעֶּב
 ןּופ דֹובָּכ םוצ ראַה זיִא ַמיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא ןעֶנעֶקעֶּב
 ְךייֵלְג עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ןעֶד יֹוזַא :רעֶטאָפ םעֶד טאָג
 ןעוֶו רּונ טיִנ ,טְבְראָהעֶנּוצ גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טאָה רֶהיֵא איו

 רֶהעֶמ ליפ דְנּוצַא טְרֶעייֵנ ןעֶזעוֶועֶג ָךייִא אייֵּב ןיִּב ְּךיִא
 הָעּוׁשְי עֶרֶעייֵא םיֹוא טקְריוו ;ְךייֵא טיִמ טיִנ ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו
 -לעוֶו טאָג זיִא סֶע ןיִױאָו :םיִנְרעֶטיִצ דְנּוא טְכְרּופ טיִמ
 ְךאָנ ןּוהָמ ּוצ דְנּוא ןעֶליִװ ּוצ ְּךייַא ןיִא טְקְריִו רעֶכ
 דְנּוא לעֶמְרּומעֶג ןְהָא םעֶלַא טּוהְמ :ןעֶלאַפעֶגְליֹואוְו ןייַז

 דְנּוא לעֶדאָט ןְהָא ןייַז טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ :אייֵרעֶניִרְק
 ןיִא רעֶלְהעֶפ ַא ןְהֶא טאָג ןּופ רעֶדְניִק איִד ,גיִדְלּוׁשְנּוא

 -יֵװְצ ,רֹוד ןעֶטְהעֶרְדְרעֶפ דְנּוא ןעֶטְרְהעֶקְרעֶּפ ַא ןופ ןעֶטיִמ
 רעֶד ןיִא רעֶטְלאַהְטְכיִל איִח טְנייֵׁש רֶהיֵא עֶכְלעוֶו ןעֶש
 ןעֶּבעֶל ןּופ טְראָו םעֶד ןָא ְּךייַא טְלאַה דְנּוא :טְלעוֶו
 זַא ַחיִׁשָמ ןּופ גאָט םיִא ןעֶמְהיִר ְּךיִמ לאָז ְּךיִא יִדְּכ
 -מּוא טיִנ ּבאָה דִנּוא ןעֶפאָלעֶג טְסּוזְמּוא טיִנ ןיִּב ָּךיִא

 טרעֶפְּפָאעֶג ָּךיֹוא ןיִּב ּךיִא ןעוֶו רעֶּבֶא :טייֵּבְרַאעֶג ֶסּוז
 יֹוזַא ,ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ןּופ טְסְניִד דְנּוא ןְּבְרִק םעֶד ראַפ

 :עֶלַא ְךייַא טיִמ ְךיִלְהעֶרְפ ןיִּב דנוא ;ְךיִמ ְךיִא העְרְּפ

 א



 ג ב רעּפיליּפ
 טייַז דְנּוא ךיֹוא ְָּךייֵא רֶהיֵא טְהעֶרְּפ םעֶזיִד רעֶּביִא דְנּוא
 ראַה םעֶד ןיִא ףאָה ְָּךיִא רעֶּבָא :ריִמ טיִמ ָּךיִלְהעֶרְפ
 ְךיִא זַא ןעֶקיִׁש ּוצ ְָךייֵא ּוצ ָּךייֵלְנ םֹויְתֹומיִט ַעּוׁשִי
 ןעֶסיוִו לעוֶו ְךיִא ןעוֶו ןעֶרעֶװ טְקיווְקְרעֶד ְּךיֹוא לאָז

 םעֶניֵק ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו :ְךיֵא טיִמ טְהעֶנ םִע איז
 -ְךאָז ָּךייֵא ראַפ גיִטְביִרְפיֹוא לאָז רעֶד ,ןעֶניִדְנעֶקְנעֶדְכייֵלְנ
 איד טיִנ דֶנּוא ,עֶניִרֶעייֵז םאָד עֶלַא ןעֶבּוז אייז ןיִראָו :ןעֶנ
 עֶנייֵז טְסייֵו רֶהיֵא רעֶּבָא :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ ןעֶכאַז
 רעֶד ּוצ טְניִדעֶג ריִמ םיִמ טאָה רֶע זַא גְנּופיִרְּפְסיֹוא
 םּורָד :רעֶטאָפ םּוצ דְניִק ַא איו ָּךייֵלְנ הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 ןעֶהעֶז לעֶו ּךיִא ןעוֶו ,ןעֶקיִׁש ּוצ דְלאַּב םֶהיֵא ְָךיִא ףאָה
 םעֶד ןיִא ַעיֹורְטְרעֶפ ְּךיִא דְנּוא :ריִמ טיִמ טֶהעֶנ םָע איו
 5 רעֶּבָא :ןעֶמּוק ְּךייֵלְנ ךיֹוא לעוֶו טְסְּבְלעֶז ָּךיִא זַא ראַה
 לאָז ְךיִא זַא ןעֶטְלאַהעֶג גיִמעֶג ראַפ םִע ּבאָה ְּךיִא
 רעֶדּורְּב ןייֵמ זיִא סאָו ,ןעֶקיִש ְךייֵא ּוצ םֹוטיִדְרְּפאַּפְע

 רֶעייֵא דְנּוא ,רעֶטייֵרְטְׁשְטיִמ דְנּוא רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ דִנּוא

 :ןעֶהעֶזְראַפ סיִנְפְראַדעֶּב ןייַמ טאָה רעֶכְלעֶו .ַחיִלְׁש
 טאָה דָנּוא ,טְסּולְנעֶג עַלַא ְּךייֵא ְּךאָנ טאָה רֶע ןיִראָו
 רֶע זַא טְרעֶהעֶנ טאָה רֶהיֵא לייֵװ ,ןעֶזעוֶועֶג רַעַצְמ ְּךיִז
 קְנאַרְק עֶקאַט זיִא רֶע ןיִראָו :ןעֶזעוֶועֶג קְנאַרְק זיִא
 ְךִז טאָה טאָנ רעֶּבָא ;טוט םּוצ טְנעֶהאָנ ןעֶזעוֶועֶנ
 םֶהיֵא רעֶּביִא רּונ טיִנ דְנּוא ,טְמעֶראַּבְרעֶד םֶהיִא רעֶּביִא
 ןעֶּבאָה טיִנ לאָז ְָּךיִא זַא ,ריִמ רעֶּביִא ָךיֹוא טְרֶעייֵנ
 רֶהעֶמ םֶהיֵא ְּךיִא ּבאָה םּורָד :רֶעיֹורְט ףיֹוא רֶעיֹורְמ
 ןעֶהעֶז רעֶדיוִו םֶהיֵא טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ טְקיִׁשעֶנ גיִסייֵלְפ
 רעֶניִנעוֶו לאָז ְָךיִא יֵדְּכ דְנּוא ,ןְעייֵרְפ ְּךייֵא טְלאָז דְנּוא
 ראַה םעֶד ןיִא ףיֹוא םֶהיֵא טְמעֶנ םּורְד :ןעֶּבאָה רֶעיֹורְמ
 :דֹובָּכ ְןיִא עֶכְלעֶזַא טְלאַה דְנּוא .רייֵרְּפ רעֶלַא טיִמ
 -עֶנ טְנעֶהאָנ רֶע זיִא ַחיִׁשְמ ןּופ קְרעוֶו םעֶד ןעֶנעוֶו לייוֵו
 -עֶגְנייֵא ןעֶּבעֶל ןייַז טאָה דְנּוא ,טיֹוט םּוצ ויִּב ןעֶזעֶו

 ןיִא טְלְהעֶפ סאוָו םאָד ןעֶליִפְרעֶד לאָז רֶע יֵדְּכ טְלעֶטְׁש
 :ריִמ ּוצ טְסְניִד רֶעייֵא

 ב לעטיפאק
 םעֶד ןיִא ָּךייַא טְהעֶרְפ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ,ןעֶניִרְּביִא םיִא
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 ג רעפיליפ
 סאָד ְּךייִא לאָז ְּךיִא ְךיִלְסיֵרְדְראַפ טיִנ ריִמ זיִא םִע .ראַה
 :רעֶכיִז םִע זיִא ְּךייִא ראַפ רעֶּבָא ,ןעֶּבייֵרְׁש עֶניִּבְלעֶז
 עֶטְכעֶלְׁש איִד ראַפ ָּךייַא טיִה ,טְנּוד איִד ראַפ ְּךייֵא טיִה
 ריַמ ןיִראָז :גְנּודייֵנְׁשּוצ רעֶד ראַפ ְּךייִא טיִה ,רעֶטייֵּבְרַא
 טְסְניִד םעֶמאָנ ןעֶטְלאַה םאִז גְנּודייַנְׁשעֶּב איִד ןעֶנעֶז
 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא סְנּוא ןעֶמְהיִר דְנּוא טְסייֵג םעֶד ְָּךְרּוד
 ּבאָה ְּךיִא עֶׁשְטאָח :שייֵלְפ םיִא טיִנ ןֶעיֹורְטְרעֶפ דְנּוא
 ןייֵַא ּוליִפַא ןעוֶו .ןֶעיֹורְטְרעֶפ ׁשייֵלְפ םיִא טְנאַקעֶג ְּךיֹוא

 וׁשייֵלְפ םיִא ןֶעיֹורְטְרעֶפ ןעֶּבאָה ּוצ טְקְנעֶד רעֶרעֶדְנַא
 םעֶד ןעֶראָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶּב ןיִּב ּךיִא :רֶהעֶמ ליִפ ָךיִא
 לֵאָרְׂשִי קְלאָפ םעֶד ןּופ ןיִּב ְּךיִא דְנּוא ,גאָט ןעֶטְכַא
 ןעֶנעוֶו ,םיִרְבִע איִד ןּופ יִרְבִע ןייֵא ,ןיִמָיְנִּב טֶבֵׁש ןּופ
 -ְךעֶפ ָּךיִא ּבאָה רעֶפייֵא ןעֶנעוֶו :שּורָּפ ַא ץעֶזעֶג םעֶד

 םיִא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶד ןעֶנעוֶו הָלֵהְק איִד טְנְלאָפ
 :רעֶלְהעֶפ ַא ןֶהָא ןעֶזעוֶועֶג ְּךיִא ןיִּב ץעֶועֶג
 ןיוִועֶג ַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ןעֶנעֶז סאָו ןעֶכַאַז איִד רעֶּבָא

 םעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶדאָׁש ַא טְנעֶכעֶרעֶג ְּךיִא ּבאָה איִד
 ראַפ ןעֶכאַז עֶלַא ּוליֵּפַא ןעֶכעֶר ְּךיִא רעֶּבָא :ַחיִׁשמ
 ןופ םיִנֵטְנעֶקְרעֶד עֶסיֹורְנ רֶהעֶז רעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶדאָׁש
 ּבאָה ְּךיִא ןעֶכְלעוֶו ןעֶנעוֶו ןּופ ,ראַה ןייֵמ חיִׁשָמַה ַעּוׁשִי

 אייֵז ןעֶכעֶר דְנּוא ,ןעֶטיִלעֶג ןעֶדאָׁש ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא
 לאָז דנּוא :ַחיִׁשָמ ןעֶניוִועֶג לאָז ְךיִא יֵדְּכ .טְסיִמ םֶלַא

 עֶנייֵמ טיֵנ ּבאָה ְּךיִא םעֶדְניִא ,ןעֶרעֶֶו ןעֶניִפעֶג םֶהיֵא ןיִא
 -יינ ,ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ ויִא סאָז טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג עֶנעֶגייֵא

 ַחיִׁשְמ ןָא ןעֶּביֹולְו םעֶד ְךְרּוד זיִא סאָװ איִד טְרָע
 -יֹולְג םעֶד ןיִא טאָנ ןּופ זיִא סאוָו טייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד
 טְּכאַמ איד דִנּוא ,ןעֶנעֶקְרעֶד םֶהיֵא לאָז ְּךיִא יֵדְּכ :ןעֶּב
 ןופ טְפאַשְנייֵמעֶג איִד דְנּוא ,גְנּוהעֶטְׁשְרֶעְפיֹוא עֶנייֵז ןּופ
 ןייַז ּוצ ןעֶרעֶֶו טְלעֶטְׁשעֶנְטיִמ לאָז דְנּוא ,ןעֶדייֵל עֶנייֵז
 -ךעֶד ןִפֹוא ןעֶדעֶי ףיֹוא ןעֶנעֶק לעוֶו ְּךיִא ּביוא :טיֹוט
 -ךעֶד ןיֹוׁש ּבאָה ְּךיִא זַא טיִנ :םיִתַמַה תַיְחִּת ּוצ ןעֶנְנאַל

 עֶגְלאָפ ָּךיִא טְרֶעייֵנ .ןעֶמאַקְלאָפ ןיֹוׁש ןיִּב רעֶדָא ,טְגְנאַל
 ןעֶכְלעוֶו ןעֶנעוֶו ןעֶפייֵרְנְרעֶד סאָד ְּךיֹוא לעוֶז ְּךיִא ןעוֶז ָּךאָנ
 ְךיִא ,רעֶדיִרְּב :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ ןעֶפיִרְנְרעֶד ָּךיֹוא ןיִּב ְךיִא



 ד ג רעפיליפ
 רעֶּבָא ;ןעֶפיִרְנְרעֶד ּבאָה ְךיִא זַא טיִנ ְּךאָנ ָּךיִמ ןעֶכעֶר
 ןעֶכאַז איִד םעֶנְרעֶפ ָּךיִא ;ְךיִא אּוהְמ ָּךאַז עֶנייֵא איִד
 סאָו איִד ָּךאָנ םיֹוא קעֶרְטְׁש דְנּוא ,ןעֶטְניִה ןעֶנעֶז םאוָו
 םּוצ לֶעיִצ םעֶד ְּךאָנ גְלאָפ ְּךיִא דְנּוא :ראָפּוצ ןעֶנעֶז
 ַעּוׁשִי ןיִא טאָב ןּופ גְנּופּורעֶּב ןעֶכיֹוה רעֶד ןּופ זייֵרְּפ
 ןעֶזאָל ,ןעֶמאַקְלאַפ ןעֶנעֶז סאוָו עֶליִפ יֹוזַא ,םּורְד :ַחיִׁשָמַה

 ׁשְרעֶדְנַא םעֶּפִע ןיִא רֶהיֵא ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶקְנעֶד יֹוזַא ריִמ
 ְךאָד :ןעֶקעֶלְּפְטְנַא ךיֹוא טאָנ ְּךייִא טעוֶו סאָד .טְקְנעֶד
 ןְלעֶדְנאַו ריִמ ןעֶזאָל טְגְנאַלְרעֶד ןעֶּבאָה ריִמ טייֵז איוִו
 :לֵלְּכ םעֶד ְּךאָנ
 טֶהעֶז דְנּוא ,ריִמ טיִמ רעֶנְלאָפְכאָנ םטייַז ,רעֶדיִרְּב
 ַא ראַפ םִנּוא טאָה רֶהיֵא איו ןעֶלְדְנאַוַו םאָו איִד ףיֹוא
 ּבאָה ְּךיִא עֶכְלעוֶו ןּופ ,ןעֶלְדְנאַו עֶליִפ ןיִראָָו :ליַּפְׁשייַּב
 טיִמ ּוליִפַא ְּךיִא גאָז דְנּוצַא דְנּוא ,טְגאָזעֶג טֶפָא ָּךייַא
 ןּופ ץייֵרק םעֶד ןּופ דְנייֵפ איִד ןעֶנעֶז אייֵז זַא .ןעֶנייוֵ
 טאָב רֶעייֵז ,םיִנְּבְראַדְראַפ זיִא דֶנֶע רֶעייֵז סאָו :ַחיִשָמ

 דְנאַש רֶעייֵז ןיִא זיִא דֹובְּכ רֶעייֵז דְנּוא ְּךיֹוּב רעֶד זיִא
 -ְךעֶגְריִּב עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו :טְניִזעֶנ ׁשיִדְרֶע ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו
 ןעֶטְראַוְרעֶד ריִמ ןעֶנאַַו ןּופ ,לעֶמיִה םיִא זיִא טְּפאַׁש
 רעֶד :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ,רעֶטעֶר םעֶד ְּךיֹוא
 טייֵקְניִרְדיִנ עֶרעֶזְנּוא ןּופ ּבייַל םעֶד ןעֶדְליִּבְמּוא טעֶו

 עֶנייֵז ןּופ ּבייֵל רעֶטְלעֶטְׁשעֶגְבייֵלְג ַא ןייַז לאָז רֶע יִדְּכ
 ןאָק רֶע רעֶכְלעוֶו טיִמ טְכאַמ רעֶד ְּךאָנ .טייֵקְכיִלְרעֶה
 :ןעֶכאַמ ניִנעֶטְרעֶטְנּוא ְךיִז ּוצ ןעֶכאַז עֶלַא ךיֹוא

 ד לעטיפאק

 ,רעֶדיִרְּב עֶטְרְהעֶנעֶּב דְנּוא עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ ןעֶד יֹוזַא
 ,ראַה םעֶד ןיִא טְסעֶּפ טְהעֶטְׁש ןיֹורְק דְנּוא דייֵרְפ עֶנייֵמ
 :עֶטְּביִלעֶג
 אייז יִכיֵטְניִס ןָא גאָז ְּךיִא דְנּוא ,אָיְדֹוהְבַא ןָא גאָז ְּךיִא
 :ראַה םעֶד ןיִא ןעֶּבאָה ןעֶקְנאַדעֶג אייֵלְרעֶנייֵא ןעֶלאָז

 ףְלעֶה ,לעֶזעֶג רֶעייֵרְּטעֶג ןייֵמ ןָא ּךיֹוא ריִד גאָז ְךיִא ,אָי
 רעֶד ןיִא טייֵּבְרַאעֶג ריִמ טיִמ ןעֶּבאָה סאָ ןֶעיֹורְפ איד
 עֶרעֶדְנַא עֶנייֵמ ְּךיֹוא דְנּוא םֶנעֶמעֶלְק טיִמ ,הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 טְהעֶרְפ :םִיַחַה רֶּפַס םיִא ןעֶנעֶז ןעֶמעֶנ םעֶמעוֶו ,רעֶפְלעֶה
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 ד רטפיליפ
 נאָז לאָמַא רעֶדיִז ;ראַה םעֶד ןיִא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ְּךייא
 טְנאַקעֶּב טייֵקְניִטיִמעֶד עֶרֶעייֵא זאָל :ךייֵא טְהעֶרְפ ְּךיִא
 טְנְראָז :טְנעֶהאָנ זיִא ראַה רעֶד .ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ּוצ ןייַז
 עֶרֶעייֵא טְזאָל םעֶלַא ןיִא טְרֶעייֵנ ;ְּךאַז ןייק ראַפ טיִנ

 הָנֲחְּת דְנּוא טעֶּבעֶג ָּךְרּוד טאָנ ּוצ ןעֶסיוו עֶסיִנְפְרעֶדעֶּב
 רעֶּביִא זיִא סאָו טאָנ ןּופ ןעֶדיִרְפ רעֶד דְנּוא :קְנאַד םיִמ
 דְנּוא ץְראַה רֶעייֵא ןעֶרְהאוָועֶּב טעוֶו דְנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶלַא
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא ןעֶקְנאַדעֶג
 ןעֶנעֶז םאִו ןעֶכאַז עֶליִפ יֹוזַא ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶניִרְּביִא םיִא
 עֶליֵּפ יֹוזַא ,גיִדְנעֶמְׁשְנָא ןעֶנעֶז סאָָו עֶליִפ יֹוזַא ,רֶהאָו
 יֹוזַא ,ןייֵר ןעֶנעֶז סאָו עֶליִפ יֹוזַא ,טְבעֶרעֶג ןעֶנעֶז סאוָו
 ַא ןעֶּבאָה סאו עֶליִפ יֹוזַא ְּךעֶלְּביִל ןעֶנעֶז סאָָו עֶליִפ
 ַא רעֶדָא טְרעֶװ רעֶטּונ םּוש ַא זיִא םִע ןעוֶו ,םֵש ןעֶטּוג
 טאָה רֶהיֵא םאִו :ןעֶכאַז עֶזיִד ןָא טְקְנעֶדעֶג ּביֹול םּוׁש
 ןעֶהעֶזעֶג דְנּוא טְרעֶהעֶג דְנּוא ןעֶמּונעֶגְנָא דְנּוא טְנְרעֶלעֶג
 טעוֶו ןעֶדיִרְפ ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא ;טּוהְט סאָד ,ריִמ ןיִא
 :ןייַז ְּךייֵא טיִמ

 רֶעייֵא זַא ,ראַה םיִא טְהעֶרְפעֶנ רֶהעֶז ָּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 רֶהיֵא עֶׁשְטאָח ;רעֶדיוִו ןיֹוׁש םֶהיֵלְּב ריִמ ראַפ ןעֶטְכאַרְט
 עֶנייֵק טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא ,טְכאַרְטעֶג רעֶהיִרְפ ְךיֹוא טאָה
 -עֶד סאָד גאָז ְּךיִא זַא טיִנ :טאַהעֶנ טיִנ טייֵהְנעֶנעֶלעֶג

 ןעֶדיִרְפּוצ טְנְרעֶלעֶג ּבאָה ָּךיִא ןיִראָו ,םיִנְפְרעֶדעֶּב ןעֶנ
 םייוז ְּךיִא :ןיִּב ְָךיִא דְנאַטְׁש ַא ראַפ סאו ןיִא ןייז ּוצ
 טְליִפְרעֶד איז סייוו ְּךיִא דְנּוא ,ןייַז ּוצ טְניִרְדיִנְרעֶד איו

 -עֶנ ְּךיִא ןיִּב ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא דְנּוא םעֶלַא ןיִא ;ןייַז ּוצ
 -אָה ּוצ גיִרְּביִא ,ןְרעֶנְנּוה ּוצ רֶנּוא ןייַז ּוצ טאַז טְנְרעֶל
 ָךֶרּוד ןּורְט סעֶלַא ןאָק ְךיִא :ןעֶדייֵל ּוצ טיֹונ דְנּוא ןעֶּב
 -עֶנ טּונ רֶהיֵא טאָה ְּךאָד :טְקְראַמְׁש ְךיִמ רעֶד םֶהיֵא
 עֶנייֵמ ןיִא ןעֶמּונעֶג לייֵהְט ַא טאָה רֶהיֵא םעֶדְניִא ןּוהִמ
 ,רעֶּפיִליִּפ רֶהיִא ,טְסְּבְלעֶז ְּךיֹוא טְסייוֵו רֶחיֵא דנּוא :הָרָצ
 ןיִּב ְךיִא ןעֶו הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןּופ ּבייֵהְנָא םיִא זַא

 טיִמ טיִנ הָלֵהְק עֶנייֵק טאָה אָיִנֹודְקַמ ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 ןעֶמעֶנ דְנּוא ןעֶּבעֶנ ןעֶנעֶו טאַהעֶנ טְפאַׁשְנייֵמעֶג ריִמ
 רֶהיִא טאָה יִקינֹולאַכעֶט ןיִא ןיִראָו :ןייֵלַא רֶהיֵא טְרֶעייֵנ



 ד רעפיליפ |
 םיִנְפְרעֶדעֶּב ןייֵמ ּוצ לאָמַא רעֶדיוז דְנּוא לאָמ ןייֵא ְךיֹוא
 טְרֶעייֵנ הָנֵּתַמ איֵד גְנאַלְרעֶפ ְּךיִא זַא טיִנ :טְקיִׁשעֶג
 ּוצ ןעֶרְהעֶמ ְּךיִז לאָז סאָו טְכּורְפ איִד גְנאַלְרעֶפ ָּךיִא
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,םעֶלַא ָּךיִא ּבאָה ְּךאָד :גְנּונְכעֶר עֶרֶעייֵא

 -ְךעֶד ּבאָה ָךיִא לייַז טְליִפְרעֶד ןיִּב ְּךיִא ;גירְּביִא ְךאָנ
 רֶהיֵא םאָו ןעֶכאַז איִד םֹוטיִדֹורְפאַּפְע ָּךְרּוד ןעֶטְלאַה

 ןֶּבְרֶק םעֶּמְהעֶנעֶגְנָא ןייֵא ,ַחחיִנ ַחיִר ַא טְקיִׁשעֶנ טאָה
 -ְךעֶד טעֶו טאָנ ןייֵמ דְנּוא :טאָנ ּוצ ניִלעֶפעֶג זיִא םאוָו
 -רעֶה ןיִא טייֵקְכייֵר עֶנייֵז ְךאָנ םיִנָפְרעֶדעֶּב רֶעייֵא ןעֶליפ

 דְנּוא טאָנ רעֶזְנּוא ּוצ ןּונ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא טייֵקְכיִל

 -ָניִּבֲע ּוצ טייֵקְניִּבֲע ןּופ דֹובְּב רעֶד ןייַז לאָז רעֶטאַפ

 :ןֵמָא ;םיק
 רעֶדיִרְּב איִד .ֵחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןיֵא ןעֶגיִלייֵה ןעֶדעֶי טְסיִרְג
 -יִדְג עֶניִלייֵה עֶלַא :ָךייִא ןעֶסיִרְג ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז םאָו
 םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז םאִו איד םֶנעֶטְסייֵמ דְנּוא ;ָךייֵא ןעֶס -

 :רַסיֵק ןּופ דְניִזעֶגְזיֹוה

 טיִמ ןייַז לאָז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ דאָנְנ איד
 :טֶסייֵג רֶעייֵא
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 םעֶד ןּופ ףירּב רעֶד

 ,רעֶסאָלאָק איד ּוצ םֹולֹוּפ לעֶטְסאַּפַא

 םעד ךרּוד ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשֵי ןופ לעֶטְפאָּפַא ןייֵא םֹולֹוּפ !
 איד ּוצ :רעֶדּורְּב רעֶד םֹויִתֹומיִט דְנּוא ,טָאָנ ןּופ ןעֶליוו 2

 רעֶרירְּב ָעייֵרְטעֶג איִד עֶסאָלאק ןיִא ןעֶנעֶז סאו עֶגיִלייַה
 טאָנ ןּופ ןעֶדִירְפ דְנּוא ְךייַא טיִמ אייֵז דאָנְג ;ַחיִׁשָמ ןיִא

 םעֶד טאָו טייֵצ עֶלַא ןעֶקְנאַד ריִמ :רעֶטאָפ רעֶזְנּוא 3
 -עָּב ריִמ דְנּוא ַחיִשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ רעֶטאָפ

 ןעֶנעוֶו טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ םעֶדְניִא :ָךייֵא ןעֶבעוֶו ןעֶט 4
 דְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּושָי ןיִא טאָה רֶהיֵא סאו ןעֶּביֹולְג םעֶד

 בנּונְפאָה רעֶד ְּךְרּוד :עֶניִלייֵה עֶלַא ּוצ עֶּביִל עֶרֶעייֵא 2
 סאָו ,לעֶמיִה םיִא ןעֶטְלאַהעֶּבְפיֹוא ָּךייֵא ראַפ זיִא סאו
 רעֶד ןּופ טְראָו םיִא טְרעֶהעֶנ רעֶהיִרְפ טאָה רֶהיֵא

 ָּךייֵא אייֵּב זיִא סאָו :הָבֹוט הָרּושְּב רעֶד ןּופ טייֵהְרְהאָו 6
 דְנּוא ,טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד ןיִא ְּךיֹוא זיִא םִע איוִו ְּךייֵלְנ
 ןעֶׁשיוִוְצ ְּךיֹוא איז יֹוזַא ;ְךיִז טְרְהעֶמ דְנּוא טְכּורְפ טְגאָרְט
 דְנּוא טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיִא ןעוֶו ןָא גאָט םעֶד ןּופ .ָךייֵא

 ְךייַלְו :טייֵהְרְהאָװ ןיִא טאָנ ןּופ דאָנְנ איִד טְנעֶקְרעֶד 7
 =עֶנ רעֶזְנּוא סאָרְפאַּפֶע ןּופ טְנְרעֶלעֶג טאָה רֶהיֵא איו
 רֶעייֵרְטעֶנ ַא ְָךייַא ראַפ זיִא רעֶכְלעוֶו ,טְכעֶנְקְטיִמ ןעֶטְּביִל

 ןעֶסיז ּוצ םֶנּוא ְךיֹוא טאָה רעֶד :ַחיִׁשָמ ןּופ רעֶניִד 8
 :זנְסייֵג םיִא עֶּביִל עֶרֶעייֵא ןּוהְטעֶנ

 טְרעֶהעֶנ םֶע ןעֶּבאָה ריִמ זַא ןָא גאָט םעֶד ןּופ ןעֶנעוֶוְטְסעֶד 9
 דְנּוא .ְןייַז וצ לֵלֵּפְתִמ ְּךייַא ראַפ ףיֹוא טיִנ ריִמ ןעֶרעֶה
 רעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶמעֶּב ּוצ

 הָּמְכָח עֶכיִלְטְסייֵג עֶדעֶי ןיִא ןעֶליו ןייַז ןּופ סיִנְטְנעֶקְרעֶד
 גיִדְריִװ ןעֶלְדְנאַה טְלאָז רֶהיֵא זַא :דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא 0

 טְלאָז דֶנּוא עֶלעֶפעֶנְליֹואְו ןעֶלַא ּוצ ראַה םעֶד ןּופ

 טְלאָז רְנּוא ,קְרעוֶו ןעֶטּוג ןעֶביִלְטיִא ןיִא ןעֶגְנעֶרְּב טְכּורְפ
 :טאָנ ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶד ןיִא ןעֶרְהעֶּמ ְךייַא
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 ןפ רעֶטאָפ םעֶד ןעֶקְנאַד טְלאָז דֵנּוא :דייַרְפ טיִמ םייק
 רעֶמְהעֶנְלייֵט ןייַז ּוצ טְכאַמעֶנ ְּךיִלְניֹוט טאָה םֶנּוא רעֶד
 רעֶכְלעֶו :טֶכיֵל םיִא עֶניִלייֵה איִד ןּופ הָלֲחַנ רעֶד ןּופ
 רעֶד ןּופ טְכאַמ רעֶד ןּופ טעֶטעֶרעֶג סְנּוא טאָה
 םיִא טְצעֶזעֶנְרעֶּביִא םֶנּוא טאָה דִנּוא .םיִנְרעֶטְסְניִפ

 ןעֶכְלעֶו ןיִא :עֶּביִל עֶנייֵז ןּופ ןְהּוז םעֶד ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק
 ןּופ גָנּוּבעֶגְרעֶפ איִד ,גְנּוזעֶלְרעֶד עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה ריִמ
 -עֶהעֶזעֶגְנּוא םעֶד ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד זיִא רעֶכְלעוֶו : דְניִז
 ןיִראָו :םיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא ןּופ רֹוכְּב רעֶד ,טאָנ ןעֶנ
 סאו ןעֶראָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶכאַז עֶלַא ןעֶנעֶז םֶהיֵא ָּךְרּוד
 עֶנעֶהעֶזעֶג איִד ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא לעֶמיִה םיִא ןעֶנעֶז
 ןעֶלְהּוטְׁשְניֹורְט ןעֶנעֶז אייֵז ּביֹוא ,עֶנעֶהעֶזעֶג טיִנ איד דְנּוא

 ,עֶטְכעֶמ רעֶדָא ןעֶטייֵקְגיִרְּביֹוא רעֶדָא ןעֶטְפאַׁשְרעֶה רעֶדָא
 ןעֶפאַׁשעֶּב םֶהיֵא ּוצ דִנּוא םֶהיֵא ּךְרּוד ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶלַא
 עֶלַא דִנּוא ,ןעֶכאַז עֶלַא ראָפ זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶראָועֶג
 ּפאָק רעֶד זיִא רֶע דְנּוא :םֶהיִֵא ןיִא ןעֶהעֶטְׁשעֶּב ןעֶכאַז
 רעֶד זיִא רֶע דְנּוא .הָלִהְק איִד זיִא סאָו ּבייֵל םעֶד ןּופ
 ןיִא לאָז רֶע יֵדְּכ ,עֶטיֹוט איִד ןּופ רֹוכְּב רעֶד ;ּבייַהְנָא

 זיִא םִע ןיִראָו :רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןייַז ןיילַא ןעֶכאַז עַלַא
 איִד לאָז םֶהיֵא ןיִא זַא ןעֶלאַפעֶגְליֹואְו רעֶטאָּפ םעֶד
 םֶהיֵא ךרּוד לאָז רֶע זַא דְנּוא :ןעֶניֹואוְו טייֵהְלּופ עֶצְנאַנ
 תיֹוא ןעֶנעֶז סאָו איד ,ןעֶטעֶּבְרעֶּביִא ָּךיִז טיִמ ןעֶכאַז עֶלַא
 טְכאַמעֶג טאָה רֶע םעֶדְניִא ,לעֶמיִה םיִא דְנּוא דֶרֶע רעֶד
 :ץיירק ןייז ןּופ טּולְּב םעֶד ָּךְרּוד םֹולְׁש
 דנּוא ןעֶזעוֶועֶג דְמעֶרְפ לאָמַא טְנעֶז רֶהיֵא סאָוז ָּךייַא דְנּוא

 טאָה ,םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש ְךְרּוד תֹובָׁשְחַמ עֶרֶעייֵא ןיִא דְנייַפ
 2 ןייַז ןּופ ּבייֵל םעֶד ןיִא :ןעֶטעֶּבעֶגְרעֶּביִא דְנּוצַא רֶע
 דְנּוא גיִלייֵה ָּךייֵא לאָז רֶע יֵדְּכ ,טיֹוט םעֶד ְּךְרּוד ׁשייֵלְפ
 -עֶטְׁשְראָפ םֶהיֵא ראָפ רעֶלְהעֶפ ַא ןְהֶא דְנּוא גיִדְלּוׁשְנּוא

 טְגיִדְנּורְגעֶנ ןעֶּביֹולְג םיִא ןעֶּבייֵלְּב טעוֶו רֶהיֵא ןעוֶו :ןעֶל
 ןעֶרעֶוֶו טְגעוֶועֶּבְקעוֶוַא טיִנ טעֶו דְנּוא ,טְגיִטְסעֶפעֶּב דְנּוא
 טאָה רֶהיֵא סאו הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןּופ גְנּונְפאָה רעֶד ןּופ
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 ב א רעסאלאק 6
 עֶּלַא ןעֶשיוְצ ןעֶראָועֶג טְניִדעֶרְּפעֶנ זיִא סאוָו ,טְרעֶהעֶג
 ְךיִא ןעֶכְלעוֶו ןּופ ,לעֶמיִה םעֶד רעֶטְנּוא םיִנעֶפעֶׁשעֶּב
 :רעֶניִד ַא ןעֶראוָועֶג ןיִּב םֹולֹופי

 דְנּוא ;ָךייֵא ראַפ ןעֶדייֵל עֶנייֵמ ןיִא ְּךיִמ ְּךיִא העֶרְפ דְנּוצַא 4
 ןיִא טְלְהעֶּפ סאָו םאָד ׁשייֵלְפ ןייֵמ ןיִא ליִפְרעֶד ָּךיִא
 איד ויִא סאו ּבייֵל ןייַז ראַפ .ַחיִׁשְמ ןּופ ןעֶדייֵל איד

 ְךאָנ רעֶניִד ַא ןעֶראָועֶנ ןיִּב ְּךיִא עֶכְלעוֶו ןּופ :הָלֵהְק 8
 ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ ּויִא סאָו טאָנ ןּופ גְנּונְרְרָאְרעֶפ רעֶד
 ןּופ טְראָו םאָד ןעֶליִפְרעֶד ּוצ ןעֶנעֶוְטְרֶעייֵא ןּופ

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנְראָּבְרעֶפ זיִא םאֶװ רֹוס רעֶד :טאָנ 6
 דְנּוצַא זיִא רעֶּבָא ,תֹורֹוד איִד דנּוא ןעֶטייֵצ איִד ןּופ

 טייֵּקְכייֵר איִד זיִא סאו ןעֶכאַמ טְנאַקעֶּב טְלאוָועֶג טאָה
 איד ןעֶׁשיוִוְצ רֹוס םעֶויִד ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד ןּופ
 ןּופ בָנּונְּפאָה איִד ְךייַא ןיִא ַחיִׁשָמ זיִא סאָו ,םִיֹוג

 -ַטיִא ןעֶנְראָו דְנּוא ,ןעֶניִדעֶרְּפ ריִמ םעֶד :טייֵקְכיִלְרעֶה 8

 טיִמ ׁשְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶרְהעֶל דְנּוא ׁשְנעֶמ ןעֶכיִל
 ׁשְנעֶּמ ןעֶכיִלְטיִא ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,טייֵהְזייוֵו אייֵלְרעֶלַא

 תיֵּלְכַּת םעֶד ּוצ :ַחיִׁשָמ ןיִא ןעֶמאַקְלאָפ ןעֶלעֶטְׁש 9

 רעֶנייֵז ְךאָנ טייֵרְמְׁש ָּךיִא םעֶדְניִא ;ּךיֹוא ְּךיִא טייֵּבְרַא
 ;הָרּובְנ טיִמ ריִמ ןיִא טְקְריִו סאָָו טְכאַמ

 ב לעטיפאק
 ַא ראַפ סאָו ןעֶסיִו טְלאָז רֶהיֵא זַא ליוז ְךיִא ןיִראָו 1

 ראַפ דְנּוא .ְּךיִא ראַפ ּבאָה ְּךיִא טייֵרְטְׁש ןעֶסיֹורְג

 סאָװ עֶלַא ראַפ דִנּוא ,אֵיַקיִדֹואָל ןיִא ןעֶנעֶז םאְוָז איִד

 יֵדְּכ :ׁשייֵלְפ םעֶד ןיִא םיִנָּפ ןייֵמ ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶּבאָה 2
 אייז דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְסייֵרְעֶג ןעֶלאָז רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵז
 וצ ּוליפַא עֶּביִל רעֶד ןיִא ןעֶרעֶו טְגיִטְסעֶפעֶּב ןעֶלאָז

 הְּנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶטְליִפְרעֶד ץְנאַג ַא ןּופ טייֵקְכייֵר עֶלַא
 זיִא סאו טאָנ ןּופ רֹוס םעֶד ןּופ םיִנֵטְנעֶקְרעֶד רעֶד ּוצ

 עֶלַא ןעֶנְראָּבְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶכְלעֶו ןיִא :ַחיִׁשָמ ןיִא 3
 גאָז סאָד :םיִנְטְנעֶקְרעֶד דְנּוא הָמְכָח ןּופ תֹורְצֹוא 4

 -יִֵא טימ ןעֶניִרְמעֶּב טיִנ ְךייֵא לאָז רעֶנייֵק יִדְּכ ְךיִא

 טיִנ ןיִּב ְךיִא עֶׁשְטאָח ןיִראָו :טְּפאַרְק עֶניִדְנעֶדעֶרְרעֶּב 5



 ב רעטאלאק
 םיִא ָּךייַא אייַּב ְּךיִא ןיִּב ְּךאָד ּבייל םיִא ָךייַא אייַּב

 עֶרֶעייֵא ןָא העָז דְנּוא ְּךיִמ העְרִפ ְּךיִא דְנּוא ,טְסייֵג
 ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ןּופ טייֵקְניִטְסעֶפ איִד רֶנּוא .גָנּונְדְרֶא

 :ַחיִׁשָמ ןָא
 ראָה םעֶד ןעֶמּונעֶנְנָא טאָה רֶהיֵא איוִו ָּךייֵלְנ םּורְד
 טייַז דָנּוא :םֶהיֵא ןיִא טְלעֶדְנאַו יֹוזַא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי
 -םעֶפעֶּב ,םֶהיֵא ןיִא טְעיֹוּבעֶגְפיֹוא דְנּוא טְלעֶצְראוָועֶגְנייֵא
 וטְנְרעֶלעֶב טאָה רֶהיֵא איד יֹוזַא ןעֶּביֹולְו םיִא טְניִט

 :ןעֶקְנאַד טימ ןעֶניִרְד ְּךייַא טְרְהעֶמ דְנּוא
 ּביֹור ַא ראַפ טיִנ ְּךייַא לאָז רעֶנייֵק זַא גְנּוטְכַא טְּביִנ
 ְךאָנ גְנּורְהיִפְראַפ עֶניִדעֶל דְנּוא יִפאָסאָליִּפ ְךְרּוד ןעֶכאַמ
 רעֶד ןּופ תֹודֹוסְי איִד ְּךאָנ ,ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ הָלָּבַק איִד
 טְניֹואוְו םֶהיֵא ןיִא ןיִראָו :ַחיִׁשְמ ְּךאָנ טיִנ דְנּוא ,טְלעֶו
 :גיִטְפאַהְּביֵל טייֵהְטאָנ רעֶד ןּופ טייֵהְלּופ עֶצְנאַג איִד
 זיִא רעֶכְלעוֶו ,םֶהיֵא ןיִא טְליִפְרעֶד טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא
 ןיִא :טְכאַמ רֶנּוא טְּפאַשְרעֶה רעֶדעֶי ןּופ ּפאָק רעֶד
 -ייֵנְׁשעֶּב רעֶד טיִמ ןעֶטיִנְשעֶּב ְּךיֹוא טְנעֶז רֶהיֵא רעֶבְלעֶו
 םעֶד טיִמ ,דְנאַה רעֶד טיִמ טְכאַמעֶג טיִנ זיִא םאִו גְנּוד
 גְנּודייַנְׁשעֶּב רעֶד ןיִא ;שייֵלְפ םעֶד ןּופ ּבייֵל םעֶד ןּוהְטְסיֹוא
 ןעֶּבּורְנעֶּב םֶהיִא טיִמ טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא :ַהיִׁשָמ ןּופ

 טְנעֶז רֶהיֵא רעֶכְלעוֶו ןיִא הָליִבְט רעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג
 ןעֶּביֹולְג םעֶד ָּךְרּוד ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא םֶהיֵא טיִמ ְּךיֹוא
 טְקעוֶועֶגְפיֹוא םֶהיֵא טאָה רעֶד ,טאָג ןּופ ןעֶקְריִו םיִא
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 13 םיֹוט טְנעֶז רֶהיֵא סאָװ ,ְּךייֵא דְנּוא :עֶטיֹוט איִד ןּופ
 ןּופ הָלְרָע רעֶד דְנּוא תֹוריֵבֲע עֶרֶעייֵא ְּךְרּוד ןעֶזעוֶועֶנ
 טְבאַמעֶג ביִדעֶּבעֶל םֶהיֵא טיִמ רֶע טאָה ,ׁשייֵלְפ רֶעייֵא
 14 דָנּוא :תֹוריִבֲע עֶלַא ןעֶּבעֶנְרעֶפ םִנּוא טאָה רֶע םעֶדְניִא
 םיִקּוח עֶנייֵז ָּךְרּוד טְפיִרְׁשְדְנאַה איִד טְקעֶמעֶנְסיֹוא טאָה
 רעֶד םיֹוא ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא םִע טאָה דְנּוא ,רעֶדיוִוְרעֶד סְנּוא ְּךיֹוא זיִא סאָו ,ןעֶזעוֶועֶג םֶנּוא ןעֶנעֶק ןעֶנעֶז םאוָו
 :ץייֵרק םּוצ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא םִע טאָה רֶע םעֶדְניִא ןעֶטיִמ
 15 דֶנּוא ןעֶטְפאַׁשְרעֶה איִד ןעֶניֹוצעֶגְסיֹוא טאָה רֶע דְנּוא
 ןעֶזיִועֶּב ְּךיִלְטְנעֶפֶע אייֵז טאָה דְנּוא ןעֶטְכעֶמ איִד
 :טְניִזעֶג אייֵז רעֶּביִא ןעֶניִרְד טאָה דְנּוא



 נ ב רעסאלאק 8
 דְנּוא ןעֶסֶע ןעֶנעוֶו ןעֶטְכיִר טיִנ רעֶנייֵק ְּךייֵא זאָל םּורְד 6

 ׁשָדֹה שאר ַא רעֶדָא בֹוט םֹוי ַא ןעֶנעוֶו רעֶדָא ןעֶקְניִרְט
 ןעֶכאַז איד ןּופ ןעֶטאָׁש ַא ןעֶנעֶז סאָו :תֹותָּבַש רעֶדָא 7

 ּוצ טְרעֶהעֶג ּבייֵל רעֶד רעֶּבָא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו סאו
 ְךְרּוד רַכְׂש םעֶד ןעֶּביֹור טיִנ רעֶנייֵק ְּךייֵא זאָל :ַחיִׁשָמ 8

 םיִּכָאְלַמ איד ןּופ גְנּורְהֶעְרעֶפ דְנּוא טייקְגירדיִנ ןיִא ןעֶניִד
 טאָה רֶע סאָו ןעֶכאַז איד ףיֹוא טְגְניִרְד רֶע םעֶדְניִא
 ןייז ןּופ ןעֶזאָלְּבעֶגְפיֹוא טְסּוזְמּוא זיִא דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג

 טְסעֶפ טיִנ טְלאַה רֶע דְנּוא :דִנאַטְׁשְרעֶפ ןעֶכיֵלְׁשייֵלְפ 9
 זיִא ּבייֵל רעֶצְנאַנ רעֶד ןעֶכְלעֶו ןּופ ,ּפאָק םעֶד ןָא
 דנוא עֶדְנעֶּב איִד ָּךְרּוד טְניִטְסעֶפעֶּב דְנּוא טְרְהעֶנעֶג
 :טאָג ןּופ םֶקעֶועֶג םעֶד טיִמ טְסְקאו דְנּוא ,ןְרעֶדָא

 איִד ןּופ ַחיִשְמ טיִמ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו 0
 רֶהיֵא איִװ ְּךייֵלְנ םּוראָו ,טְלעֶו רעֶד ןּופ עֶצעֶזְדְנּורְנ
 רֶהיִא טְפְראַוְרעֶטְנּוא טְלעֶו רעֶד ןיִא גיִדעֶּבעֶל טְנעֶז

 טיִנ ְּךיִזְרעֶפ ןָא טיִנ רֶהיֵר :ןעֶצעֶועֶג ּוצ טְסְּבְלעֶז ְּךייֵא 1
 -ךעֶפ םּוצ ןעֶנעֶז עֶלַא םאָו :דְנאַה רעֶד ןיִא טיִנ םעֶנ 2

 דְנּוא עֶטאָּבעֶג איִד ְּךאָנ ןעֶציִנ םעֶד טיִמ ןעֶּבְראַד
 ןּופ ןייֵש ַא ליֹואְח ןעֶּבאָה סאָו ?ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶרְהעֶל 8

 דְנּוא טייֵקְניִרְדיִנ דְנּוא טְסְניִד ןעֶטְניִליוִועֶּב ןיִא הָמְכָח
 דֹוּבָּכ םּוׁש ַא ןיִא טיִנ ,ּביֵל םעֶד ןּופ גְנּוניֹוׁשְרעֶפ טיִנ
 :שייֵלְפ םעֶד ןּופ גְנּוגיִטעֶז ּוצ

 נ לעטיפאק
 טֶכּוז ,ַחיִׁשָמ טימ ןעֶנאַטְׁשעֶנְפיֹוא טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו םּורְד 1

 גידְנעֶציִז זיִא ַחיִׁשְמ ּואְו ,ןעֶּביֹוא ןעֶנעֶז םאִו ןעֶכאַז איִד
 ןעֶּכאַז איִד טְכאַרְט :טאָנ ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ּוצ 2

 רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז םאָו איִד םיִנ ,ןעֶּביֹוא ןעֶנעֶז םאו
 רֶעייֵא דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו :דֶרֶע 8
 ןעֶו :טאָנ ןיִא ַחיִׁשְָמ טיִמ ןעֶנְראָּבְרעֶפ זיִא ןעֶּבעֶל 4

 ןעֶרעֶװ טְקעֶלְּפְטְנַא םֶהיֵא טיִמ ְּךיֹוא רֶהיִֵא טעוֶו ןאַד

 ;טייקְכיִלְרעֶה ןיִא
 ןעֶנעֶז םאִװ רעֶדיִלְנ עֶרֶעייֵא ןעֶטעֶט רֶהיֵא טְלאָז םּורְד 9

 ,טְּפאַשְנעֶרייֵל ,טייקְניִנייִרְנּוא ,אייֵרעֶרּוה ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
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 -ִּמִא זיִא םאֶו טייקְגיִצייֵג דְנּוא ,ןעֶרְהעֶנעֶּב םעֶטְכעֶלְׁש
 טְמּוק טאָג ןופ ןְראָצ רעֶד עֶכְלעוֶו ְךְרּוד :אייֵרעֶטעֶנ
 ןעֶכאַז עֶכְלעוֶו ןיִא :רעֶדְניִק עֶגיִנעֶּפְׁשְרעֶדיוו איִד רעֶּביִא
 טאָה רֶהיֵא ןעֶו .טְלעֶדְנאַועֶג לאָמַא ְּךיֹוא טאָה רֶהיֵא
 קעֶוַא ְךיֹוא רֶהיִא טְגעֶל דְנּוצַא רעֶּבָא :טְּבעֶלעֶג ןעֶניִרְד
 עֶכיִלְדְנעֶׁש ,גְנּורעֶטְסעֶל ,תֹועְׁשֹר .םיִרְנ ,ןְראָצ ,עֶלַא איִד
 ןעֶׁשיִוְצ ןעֶניִל ןייק טיִנ טְנֲאָז :ליֹומ רֶעייֵא ןּופ דעֶר

 ןעֶמְלַא םעֶד ןּוהְטעֶנְסיֹוא טאָה רֶהיֵא םעֶדְניִא ; רעֶדְנַאְנייֵא
 םעֶד ןּוהְטעֶגְנָא טאָה דְנּוא :םיִׂשֲעַמ עֶנייַז טיִמ ׁשְנעֶמ
 םיִנְטְנעֶקְרעֶד ןיִא טרֶעיינְרעֶד זיִא רעֶּכְלעוֶו ׁשְנעֶמ ןְעייֵנ
 םֶהיֵא טאָה רעֶד םֶהיֵא ןּופ טְלאַטְׁשעֶג רעֶד ָּךאָנ
 ,דוי דְנּוא קעֶרְג ןייַז טיִנ ןאָק םִע ּואְו :ןעֶפאַשעֶּב
 ,רעֶטּוקְס דְנּוא עֶדְמעֶרְפ ,גְנּודייֵנְׁשעֶּבְנּוא דְנּוא גָנּודייַנְׁשעֶּב
 דָנּוא םעֶלַא זיִא ַחיִׁשָמ םֶרֶעייֵנ ;רֶעייֵרְפ דְנּוא טְכעֶנְק
 :םעֶלַא ןיִא
 עֶניִלייֵה ,טאָג ןּופ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא םָלַא ןָא טּוהְמ םּורְד
 טייֵקְניִצְרעֶהְמעֶראַּב ןּופ רעֶצְרעֶה עֶטְּביִלעֶג דְנּוא

 טייֵקְגיִטּומְטְפְנאַז .טיִמעֶנ גיִרְדיִנ ַא ,טייֵקְּכיִלְדְנייַרְפ
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְגאָרְטְרעֶפ :טייקְניִטּומְגְנאַל
 טאָה רעֶנייֵא ןעוֶו ,ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְּביִגְרעֶפ דְנּוא
 איו ְּךייֵלְג :ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק גאָלְקְראַפ ַא םעֶּפֶע
 :רֶהיֵא ָךיֹוא טּוהְט יֹוזַא ,ןעֶּבעֶגְרעֶפ ָּךייַא טאָה ראַה רעֶד
 ועָּבִל איִד ןָא טּוהְט ןעֶכאַז עֶזיִד עֶלַא רעֶּביִא דְנּוא
 2 זאָל דְנּוא :טייֵהְנעֶמאַקְלאַפ ןּופ דְנאַּב םאָד זיִא םאוָו

 ,רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא ןיִא ןעֶשְרעֶה ַחיִׁשְמ ןּופ ןעֶדיִרְפ רעֶד
 ;ּבייַל ןייַא ןיִא ןעֶפּורעֶג ְךיֹוא טְנעֶז .רֶהיֵא עֶבְֶלעוֶו ּוצ
 ַחיִשָמ ןּופ טְראָו סאָד זאָל :גיִדְנעֶקְנאַדעֶּב טייַז דְנּוא

 הָמְכָח אייֵלְרעֶלַא טיִמ ןעֶניֹואוְו ְּךייֵא .ןיִא ְּךיִלְכייַר
 ןיִא ןְרעֶדְנָא םעֶד רעֶנייֵא טְנְהאָמְרעֶד דְנּוא טְרֶהעֶל
 דְנּוא ,העֶדיִל עֶכיִלְטְסייֵג דְנּוא גְנאַזעֶג דְנּוא םיִרֹומְזִמ
 דְנּוא :ראַה םּוצ רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא ןיִא דאָנְג טיִמ םֶגְניִז
 ןיִא רעֶדָא טְראָו ןיִא טּוהָט רֶהיֵא ְּךאַז ַא ראַפ םאוָו

 ַעּׁשִי ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םיִא םעֶלַא טּוהְט ,קְרעוֶו
 :םֶהיֵא ְּךְרּוד רעֶטאָּפ םעֶד טאָנ טְקְנאַד דְנּוא
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 ,רעֶנעֶמ עֶרֶעייֵא ּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םייַז ,רעֶּבייוִו רֶהיֵא 8
 ,רעֶנעֶמ רֶהיֵא :ראַה םעֶד ןיִא גיִדְנעֶטְׁשְנָא זיִא םִָע איו 9

 ןעֶנעֶק טְרעֶטיִּבְרֶע טיִנ טייֵז דְנּוא ,רעֶּבייוֵו עֶרֶעייֵא שְּביִל

 ןיִא ןְרעֶטְלֶע עֶרֶעייֵא טְכְראָהעֶג ,רעֶדְניִק רֶהיֵא :אייֵז 0
 םעֶד ּוצ גיִלעֶפעֶנְליֹואוְו זיִא סאָד ןיִראָו ,ןעֶכאַז עֶלַא

 יִדְּכ ,רעֶדְניִק עֶרֶעייֵא טיִנ טְנְרעֶצְרעֶד ,רעֶטעֶפ רֶהיֵא :ראַה 1
 טְכעֶנְק רֶהיֵא :הטּומ םעֶד ןעֶריִלְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז 2

 םעֶד ְּךאָנ ןעֶרְרעֶה עֶרֶעייֵא ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא טְכְראָהעֶג
 ןעֶׁשְנעֶמ םאִו איִד םֶלֵא טְסְניִדְנעֶגיֹוא טיִמ טיִנ ,ּשייֵלְפ
 םעֶד טְּכְראָפ ץְראַה ןייֵר ַא טיִמ טְרֶעייֵנ ,ןעֶלעֶפעֶג

 ןעֶצְנאַג טיִמ םִע טְקְרעוֶו ,טּוהְט רֶהיֵא סאָו סעֶלַא :ראַה 8
 ןיִראָה :ןעֶׁשְנעֶמ ּוצ טיִנ דְנּוא ראַה םּוצ איװ טיִמעֶנ 4

 ןעֶמּוקעֶּב ראַה םעֶד ןּופ טעֶװ רֶהיֵא זַא טְסייוֵו רֶהיֵא
 ראַה םעֶד טְניֵד רֶהיִא ;הָׁשּורְי רעֶד ןּופ רֵכְׂש םעֶד

 יּוקעֶּב טעוֶו טְכעֶרְנּוא םּוהְט סאָו רעֶד ןיִראָו :ַחיִׁשְמ 2
 רֶנּוא ,ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע סאָו טְכעֶרְנּוא םעֶד ראַפ ןעֶמ
 :םיִנָּפ אֵׂשֹונ ןייק ןעֶנאַהְראַפ טיִנ םֶע

 ד לעטיפאק

 סאָד טְכעֶנְק עֶרֶעייֵא וצ טְלְהאָצעֶּב ְרְרעֶה רֶהיֵא 1
 זַא טְסייֵו רֶהיִא ןיִראָו .ְּךייֵלְנ דְנּוא טְכעֶר זיִא סאו
 :לעֶמיִה םעֶד ןיִא ראַה ןייַא ְּךיֹוא טאָה רֶהיֵא
 טיִמ ןעֶניִרְד טְכאַַו דְנּוא ,טעֶּבעֶנ םיִא גיִדְנעֶמְׁשעֶּב טייֵז

 טאָג יִדְּכ םֶנּוא ראַפ ְּךיֹוא רֶהיֵא טעֶטעֶּב דְנּוא :קנאד 8
 ריִמ זַא ,טְראָו םעֶד ראַפ רֶהיֵט ַא ןעֶנְפֶע םֶנּוא לאָז
 ןעֶכְלעֶו ןעֶנעֶו .ַחיִׁשָמ ןּופ רֹוס םעֶד ןעֶדעֶר ןעֶלאָז

 -עֶלְּפְטְנַא םִע לאָז ְךיִא יֵדְּכ :ןעֶדְנּוּבעֶג ְּךיֹוא ןיִּב ְךיִא 4
 טְלעֶדְנאַו :ןעֶדעֶר םִע ףְראַדעֶּב ָךיִא איו יֹוזַא ,ןעֶק 8

 דְנּוא ,ןעֶסיֹורְד ןּופ ןעֶנעֶז םאוָו איִד ןעֶנעֶק טייֵהְגּולְק טיִמ
 גיִדְנעֶמְׁשעֶּב דעֶר עֶרֶעייֵא זאָל :טייֵצ איִד םיֹוא טְפיֹוק 6

 טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ץְלאַז טיִמ ןעֶצְלאַזעֶג ,דאָנְג טיִמ ןייַז
 :ןְרעֶפְטְנֶע ןעֶכיִלְטיִא טְלאָז רֶהיֵא איו ןעֶסיוו

 רעֶניִד רֶעייֵרְטעֶג דְנּוא רעֶדּורְּב רעֶטְּביִלעֶג רעֶד ,םֹוקיִכיִט ?
 וצ םעֶלַא ְּךייַא טעוֶו ,ראַה םעֶד ןיִא טְכעֶנְקְטיִמ דְנּוא

 ּבאָה ְּךיִא ןעֶכְלעֶו :ריִמ טְהעֶנ םִע איו ןּוהְט ןעֶסיוִו 8

 ןפ



 ד רעפאלאק |
 ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טְקיִשעֶג ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןּופ ָּךייֵא ּוצ
 -ְךעֶה עֶרֶעייֵא לאָז רֶע זַא דְנּוא םִנּוא טְהעֶנ םִע איו
 דָנּוא ןֶעייֵרְטעֶג םעֶד ,םֹומיִסיִנֹוא טיִמ :ןעֶטְסייֵרְט רעֶצ
 ןעֶלעוֶו אייֵז ;ָךייַא ןּופ ויִא רעֶבְלעוֶו ,רעֶדּורְּב ןעֶטְּביִלעֶג
 :אָד ְּךיִז טּוהְט סאָו םעֶלַא ןּוהְמ ןעֶסיוז ּוצ ְָּךייֵא
 דָנּוא ְּךייַא טְסיֵרְג רעֶנעֶגְנאַפעֶגְּטיִמ ןייֵמ םֹוכָראַטְסיִרַא
 רעֶּביִא ,אָּבַנְרַּב ןּופ ןְהּו םְרעֶטְסעֶוְש רעֶד םֹוקְרַמ

 רֶע ןעֶו ןעֶטְלאַהְרעֶד לְהעֶפעֶּב טאָה רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו
 סאָח ַעּוׁשִי דְנּוא :ףיֹוא םֶהיֵא טְמעֶנ ְךייֵא ּוצ טְמּוק
 ;בֶנּודייַנְׁשעֶּב רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז םאִו ,םֹוטְסּוי ןעֶפּורעֶג זיִא
 ְךייֵרְגיִנעֶק םּוצ רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ עֶניצְנייַא איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד

 :טְסייֵרְט ַא ןעֶזעוֶועֶג ריִמ ּוצ ןעֶנעֶז עֶכֶלעוֶו ;טאָנ ןּופ
 טְכעֶנְק ַא ךייֵא ןּופ זיִא רעֶד :ְּךייַא טְסיִרְג סאַרְפאַּפֶע
 ראַפ גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טְלעֶנְנאַר רעֶכְלעוֶו ,ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ןּופ

 -אְקְלאָפ ןעֶהעֶטְׁש טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ טעֶּבעֶג םיִא ְךייֵא
 :טאָג ןּופ ןעֶליז ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ טְליִפְרעֶד דְנּוא ןעֶמ
 היִמ ליִפ טאָה רֶע זַא תּודֵע םֶהיֵא נאָז ְּךיִא ןיִראוָו
 אָיְקיִדֹואְל ןיִא ןעֶנעֶז סאָו איִד ראַפ דִנּוא ;ְךייַא ראַפ
 סאקול .:םיִלאָּפאַרֶעיִה ןיִא ןעֶנעֶז םאָו איִד ראַפ דְנּוא
 :ךייַא ןעֶסיִרְג סאַמיִד דנּוא אֵפֹור רעֶטְּביִלעֶג רעֶד
 2 דָנּוא אָיִקיִדֹואְָל ןיִא ןעֶנעֶז םאֶו רעֶדיִרְּב איִד טְסיִרְג
 :זיֹוה ןייַז ןיִא זיִא םאָו הָלֵהְק איֵד דְנּוא םאַפְמּונ
 ןעֶרעוֶו טְנייֵלעֶג ְּךייֵא אייֵּב טעדֶו ףיִרְּב רעֶזיִד ןעוֶו דְנּוא
 רעֶד ןיִא ןעֶרעֶו טְנייֵלעֶג ְּךיֹוא לאָז רֶע זַא טְהעֶז
 ןעֶנייֵל ְּךיֹוא טְלאָז רֶהיֵא זַא דְנּוא ,אָיִקיִדֹואְל ןּופ הָלֵהְק
 ּביִנ םֹופיִּכְרַא ּוצ טְנאָז דְנּוא :אָיִקיִדֹואְל ןּופ ףיִרְּב םעֶד
 ןיִא ןעֶטְלאַהְרעֶד טְסאָה אּוד סאו טְסְניִד םּוצ גְנּוטְכַא
 :ןעֶליִפְרעֶד םִע טְסְלאָז אּוד זַא ,ראַה םעֶד
 טְקְנעֶדעֶנ .דְנאַה עֶנייֵמ טיִמ םֹולֹוּפ ריִמ ןּופ םיִרָנ רעֶד
 :ןייַז ָּךיִא טיִמ לאָז דאָנְנ איִד .ןעֶמעֶק עֶנייֵמ ןָא

 יי דיי עי טי
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 םעֶד ןּופ ףיִרְּב רעֶטְׁשְרֶע רעֶד
 .רעֶּקיִנֹולאַסעֶט איִד ּוצ סולוּפ לעֶטְסאַּפַא

 ןּופ הֶּלִהְק רעֶד ּוצ םֹויִתֹומיִט דְנּוא םֹונאֹווְלִס דנּוא סולֹוּפ
 ןיִא דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד טאָנ ןיִא רעֶקיִנֹולאַסעֶט איִד
 ןייַז ְּךייִא טיִמ לאָז דאָנְנ ;ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד
 :ןעֶדיִרְּפ דְנּוא

 ןעוֶו ,עֶלַא ְּךייֵא ןעֶנעוֶו גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טאָג ןעֶקְנאַד ריִמ
 ריָמ דֶנּוא :טעֶּבעֶנ עֶרעֶזְנּוא ןיִא ְּךייֵא ןעֶקְנעֶדעֶג ריִמ

 ןעֶּביֹולְג ןּופ קְרעֶװ רֶעייֵא ןעֶרעֶהְפיֹוא ןְהֶא ןעֶקְנעֶדעֶג
 ןיִא גָנּונְפאָה ןּופ דְלּודעֶג דְנּוא עֶּביִל ןּופ טייֵּבְרַא דְנּוא
 דָנֹוא טאָנ רעֶזְנּוא ראָפ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא

 ןּופ עֶטְּביִלעֶג ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶסיִו ריִמ םעֶדְניֶא :רעֶטאָפ
 הָרוׂשְּב עֶרעֶזְנּוא זַא :גְנּולְהעֶוְרעֶדְסיֹוא עֶרֶעייֵא ,טאָנ
 טְרֶעייֵנ ,טְראָװ ןיִא רּונ טיִנ ןעֶמּוקעֶג ְּךייֵא ּוצ זיִא הָבֹוט
 ןיִא דְנּוא ׁשֶדֹוקַה ַחּור םיִא דָנּוא טְפאַרְק ןיִא ְּךיֹוא
 ראּפ םאָז טְסייוֵו רֶהיֵא איוז ְּךייֵלְג ,טייֵהְסיוִועֶג עֶסיֹורְג

 ןּופ ןעֶזיוִועֶּב ָּךייֵא ןעֶׁשיִוְצ םֶנּוא ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶׁשְנעֶמ
 :ןעֶגעוֶוְטְרֶעייֵא
 דְנּוא םֶנּוא ןּופ רֶעּוהְטְכאָנ ןעֶראָועֶג טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא
 -עֶּגְנָא טְראָו סאָד טאָה רֶהיֵא םעֶדְניִא ,ראַה םעֶד ןּופ
 ַתּור םעֶד ןּופ רייֵרְפ טיִמ ןעֶדייֵל ליִפ ןיִא ןעֶמּונ
 דְליִּבְראָפ .ַא םֶנעֶז רֶהיִא זַא יֹזַא  :ׁשֶדֹוקַה
 דְנּוא איִנֹודְקַמ ןיִא ןעֶּביֹולְג סאָו עֶלַא ּוצ ןעֶראוועֶג
 םעֶד ןּופ טְראָו סאָד ויִא ְּךייא ןּופ ןיִראָו :אָיַכַא
 דָנּוא אֵיָנֹודְקַמ ןיִא רונ טיִנ ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג ראַה

 ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא זיִא טְרָא ןעֶכיִלְטיִא ןיִא טְרֶעייֵנ אָיַבַא
 ןּופְרעֶד ןעֶפְראַדעֶּב ריִמ זַא יֹוזַא ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹוא טאָג ּוצ

 ןעֶלְהעֶצְרעֶד ןייֵלַא אייֵז ןיִראָו :ןעֶדעֶר ּוצ טיִנְראָג
 ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ נְנאַגְנייֵא ןייֵא ראַפ סאו םֶנּוא ןעֶנעוֶו
 טְרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךייֵא טאָה רֶהיֵא איו דְנּוא םאַהעֶנ ְּךייִא
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 ב א רעקינולאסעט א
 טְלאָז דְנּוא :טאָג ןעֶרְהאָו דֶנּוא ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד ןעֶניִד טְלאָז רֶהיֵא זַא טאָג ּוצ רעֶטעֶנְּפָא איִד ןּופ
 טאָה רֶע ןעֶּבְלעוֶו ,לעֶמיִה םּופ ןְהּוז ןייַז ףיֹוא ןעֶטְראַַו
 טעֶטעֶר רעֶד ַעּוׁשִי ףיֹוא ,עֶטיֹוט איד ןּופ טְקעוֶועֶגְפיֹוא
 :ןְראָצ ןעֶניִדְנעֶמּוק םעֶד ןּופ םָנּוא

 ב לעטיפאק
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 1 גְנאַגְנייֵא ןעֶרעֶזְנּוא ,רעֶדיִרְּב ,ןייַלַא טְסייוֵו .רֶהיֵא .ןיִראוו
 טְרֶעייֵנ :ןעֶזעוֶועֶג טְסּודְמּוא םיִנ זיִא םִע זַא ;ָךייֵא ּוצ
 ִּפיֵליִפ ןיִא ןעֶנעֶז רֶנּוא ןעֶטיִלעֶג רעֶהיִרְפ ןעֶּבאָה ריִמ
 זמְסייוֵו רֶהיֵא איו יֹוזַא ,ןעֶראָועֶג טְלעֶדְנאַהעֶּב ְּךיִלְדְנעֶׁש
 טאָג רעֶזְנּוא ןיִא ןעֶראָועֶג גיִהְטּומ ריִמ ןעֶנעֶז ְךאָד
 ָךייֵא ּוצ ףְּפְמאַק ליִפ טיִמ טאָג ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד
 ןעֶזעוֶועֶג טיִנ זיִא גְנּונְראָו עֶרעֶזְנּוא ןיִראָו :ןעֶדעֶר ּוצ
 טיִנ דנּוא טייֵקְניִנייֵרְנּוא ןּופ טיִנ דְנּוא ,תֹועָמ ןּופ
 םנּוא טאָה טאָג איװ ְּךייֵלְנ טְרֶעייֵנ :טייֵהְשְלאַפ טיִמ
 איד ןֶעיֹורְטְרעֶפְנָא םֶנּוא לאָז רֶע זַא ןעֶטְלאַהעֶג בּוׁשָח
 ןעֶשְנעֶמ איו טיִנ ריִמ ןעֶדעֶר יֹוַא ,הָבֹוט הָרּוׂשְּב

 -ָךעֶה עֶרעֶזְנּוא טְפיֵרְּפ רעֶד ,טאָג טְרֶעייֵנ ןעֶלעֶפעֶג ּוצ
 טְצּונעֶּב םיִנ לאָמְנייֵק ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו :רעֶצ
 ָךיֹוא דְנּוא ,טְסייוֵו רֶהיֵא איז יֹוזַא ,דעֶר עֶגיִדְלעֶכייֵמְׁש
 :תּודָע זיִא טאָנ טייֵקְניִצייֵג ראַפ דעֶרְסיֹוא עֶנייֵק טיִנ
 ןּופ דֹובָּכ ןייק טְכּוועֶג טיִנ ריִמ ןעֶּבאָה ָּךיֹוא דִנּוא
 ןעֶרעֶדְנַא ןּופ טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ְּךייֵא ןּופ טיִנ ,ןעֶׁשְנעֶמ

 םֶלֵא ןייַז ְּךיִלְרעוֶוְׁשעֶּב טְנאָקעֶג ךייַא ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו
 ניִדְנעֶּביִל ןעֶנעֶז ריִמ טְרֶעייֵנ :ַחיִׁשָמ ןּופ לעֶטְסאָּפִא
 טְרְהעֶנְרעֶד ןירעֶגייֵז ַא איו יֹוזַא ,ןעֶזעוֶועֶג ָּךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ
 ְךיִלְצְרעֶה ָּךייֵא ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא : רעֶדְניִק עֶנעֶגייֵא עֶרֶהיִא
 -ְךעֶּביִא ּוצ ְךייַא ְטאַהעֶג הָאָנַה ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְּביִלעֶג
 טְרֶעייֵנ ;טאָנ ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב איֵד רּונ טיִנ ןעֶּבעֶג
 טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו ,תֹומָׁשְנ עֶנעֶניֵא עֶרעֶזְנּוא ְּךיֹוא

 :עֶטְּביִלעֶג עֶרעֶזְנּוא ןעֶראוָועֶג
 דְנּוא טייַּבְרַא עֶרעֶזְנּוא ,רעֶדיִרְּב ,טְקְנעֶדעֶג רֶהיֵא ןיִראוָו
 זַא טייֵּבְרַאעֶג ריִמ ןעֶּבאָה גאָט דְנּוא טְכאַנ ;אָחְרֶש
 ףייַז ְךיִלְרעֶוְׁשעֶּב טיִנ ָּךייַא ןּופ םעֶנייֵק ןעֶלאָז ריִמ
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 ב רעקינולאסעט א
 הָרּוׁשְּב איִד טְניִרעֶרְּפעֶנ ְךייֵא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא
 גיִלייֵה איד ,טאָנ ְּךיֹוא דְנּוא תּודֵע טְנעֶז רֶהיֵא :הָבֹוט
 -יִװְצ ןעֶנעֶז ריִמ רעֶלְהעֶפ ַא ןְהֶא דְנּוא טְכעֶרעֶנ דְנּוא
 רֶהיִא איז יֹוַא :ןעֶּביֹולְו םאו ןעֶועוֶועֶג ְּךייֵא ןעֶׁש
 וטְסייֵרְטעֶג דְנּוא טְנעֶראוָועֶג ְָּךייֵא ןעֶּבאָה ריִמ זַא ;טְסייוֵו
 ןעֶּבאָה דְנּוא :רעֶדְניִק עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז רעֶטאָפ ַא איוו
 וטאָב ןּופ גיִדְריִו ןעֶלְדְנאַו טְלאָז רֶהיֵא זַא טְנייֵצעֶּב
 ְךייֵרְניִנעֶק ןעֶנייֵא ןייַז ּוצ ןעֶפּורעֶּב ְָּךייִא טאָה רעֶד
 ןְהֶָא טאָג ְּךיֹוא ריִמ ןעֶקְנאַד םּורְד :טייֵקְכיִלְרעֶה דְנּוא
 -ךעֶד םֶנּוא ןּופ טאָה רֶהיִא ןעֶו םעֶדְניִא ,ןעֶרעֶהְפיֹוא
 טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא סאָו טאָנ ןּופ טְראָו סאָד ןעֶטְלאַה
 ןּופ טְראָו סאָד איִװ טיִנ ןעֶמּונעֶגְנָא םִע רֶהיֵא טאָה
 ,טייֵהְרְהאָו רעֶד ןיִא זיִא םִע איד טְרֶעייֵנ ,ןעֶׁשְנעֶמ
 סאוָו ְּךייֵא ןיִא ְּךיֹוא טְקְריִו סאָו ,טאָנ ןּופ טְראוָו סאָד

 -באָנ ןעֶראוָועֶג טְנעֶז ,רעֶדיִרְּב ,רֶהיֵא ןיִראָו :ןעֶּביֹולְג
 דְנאַל םיִא ןעֶנעֶז סאָו טאָנ ןּופ תֹולֲהק איִד ןּופ רֶעּוהְט

 סאָד ְךיֹוא טאָה רֶהיֵא ןיִראָו ;ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןיִא הָדּוהְי
 איו ָּךייֵלְנ ,טייֵלְסְדְנאַל עֶרֶעייֵא ןּופ ןעֶטיִלעֶג עֶגיִּבִלעֶז
 ןעֶּבאָה עֶכְלעֶו :ןעֶדּוי איִד ןופ ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז
 ,םיִאיִבְנ איִד דְנּוא ַעּוׁשִי ראָה םעֶד טעֶטעֶטעֶנ ְּךיֹוא

 טיִנ טאָנ ןעֶנעֶז רְנּוא .טְנְלאָפְרעֶפ םֶנּוא ןעֶּבאָה דְנּוא
 םעֶדְניִא :ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא רעֶדיוִוְרעֶד ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶלעֶֶפעֶנ
 .זַא ןעֶדעֶר ּוצ םִיֹונ איִד ּוצ םִנּוא ןעֶרְהעוֶוְראַפ אייֵז
 עֶלַא ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּב ןעֶרעֶװ טעֶטעֶרעֶג ןעֶלאָז אייֵז

 רעֶּביִא זיִא ןְראָצ רעֶד רעֶּבָא .ןעֶליִּפ דְניִז עֶרֶעייֵז טייֵצ
 :דֶנָע םּוצ ויִּב ןעֶמּוקעֶנ אייֵז
 ְךייַא ןּופ ןעֶנעֶז ריִמ םעֶדְכאָנ ,רעֶדיִרְּב ,ריִמ רעֶּבָא
 ןיִא טייַצ ַא ראַפ ןעֶראָועֶנ טְּביֹורעֶּב םיִמֹותְי איו
 -יֵלְפעֶּב רֶהעֶז ְּךיִז ריִמ ןעֶּבאָה ,ץְראַה ןיִא טיִנ םיִנָּפ
 םיִנָּפ רֶעייֵא ןעֶלאָז ריִמ ןעֶנְנאַלְרעֶפ ליִפ טיִמ טְגיִס
 ְךייַא ּוצ טְלאָועֶג ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :ןעֶהעֶז
 ,לאָמַא רעֶדיוִו דְנּוא לאָמ ןייֵא ְּךיֹוא םֹולֹוּפ ָךיִא ,ןעֶמּוק
 םאז ןיִראָו :טְרעֶדְניִהעֶנ םִנּוא טאָה ןֶטָׂש רעֶד רעֶּבָא
 ןּופ ןיֹורְק רעֶדָא דייַרְפ רעֶדָא גְנּונְפאָה עֶרעֶזְנּוא ויִא



 ג ב רעקינולאסעט א
 ַעּושִי ראַה רעֶזְנּוא ראָפ ,טיִנ םאָד רֶהיֵא טְנעֶז ?ןעֶמְהיִר

 -ךעֶה עֶרעֶזְנּוא םֶנעֶז רֶהיֵא ןיִראָח ?ןעֶמּוק ןייַז אייֵּב
 :דייַרְפ עֶרעֶזְנּוא דְנּוא טייֵקְכיִל

 בג לעטיפאק
 ,ןעֶנאָרְטְרעֶד טְנאָקעֶג רֶהעֶמ טיִנ םִע ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו םּורְד
 :סאַניִּתַא ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ּוצ ןייֵלַא ןעֶלעֶפעֶנ םִנּוא םִע זיִא
 רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא םֹויִתֹומיִט טְקיִשעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא

 יַחיִׁשָמ ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןיִא טאָג ןּופ רעֶניִד דְנּוא

 ןעֶנעוֶו ןעֶטְסעֶרְט דְנּוא ןעֶקְראַטְׁש ְּךייֵא לאָז רֶע יִדְּכ
 ןעֶרעֶװ טְנעוֶועֶּב טיִנ לאָז רעֶנייֵק זַא :ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא

 ריִמ זַא טְסְּבְלעֶז טְסייוֵו רֶהיֵא ןיִראָָו ;ןעֶדייֵל עֶזיִד ְּךְרּוד
 ךיֹוא ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶו ןיִראָו :טְלעֶטְׁשעֶּב ּוצְרעֶד ןעֶנעֶז
 טְגאָזעֶג םיֹואְראָפ ָּךייֵא ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶזעוֶועֶג ָּךייַא אייֵּב
 -עֶנ ְךיֹוא זיִא םִע אי יֹוזַא ,ןעֶדייֵל תֹורָצ ןעֶלעוֶו ריִמ זַא
 ְךיִא ְךיֹוא ןעֶז ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :טְסייוֵו רֶהיֵא דְנּוא ןעֶהעֶׁש

 ְךיִא ּבאָה עֶנאָרְטְרעֶד טְנאָקעֶג רֶהעֶמ טיִנ םִע ּבאָה
 ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ןעֶנעוֶו ןעֶרעוֶו ּוצ רֶהאָועֶנ יֵדְּכ טְקיִׁשעֶנ
 דְנּוא ,טְפיִרְּפעֶג ְּךייֵא רעֶפּורְּפ רעֶד טאָה רעֶמאָט ןיִראָָו
 ןעֶו רעֶּבָא :ןעֶרעֶו טְסּוְמּוא םעֶװ אָחְרֶט עֶרעֶזְנּוא
 דָנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ ָּךייֵא ןּופ םִָנּוא ּוצ דֶנּוצַא זיִא םֹויַתֹומיִט
 ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ןּופ טְכאַרְּבעֶג הָרּוׂשְּב עֶמּוג ַא םִנּוא טאָה
 טּוב ַא גיִדְנעֶמְׁשעֶּב טאָה רֶהיֵא זַא דִנּוא .עֶּביִל דָנּוא
 יֹוזַא ,ןעֶהעֶז ּוצ סֶנּוא טְׁשְניִו דְנּוא םָנּוא ןּופ ןעֶקְנעֶדְנָא

 ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :ןעֶהעֶז ּוצ ָּךיֹוא ְךייַא ןעֶׁשְניוִו ריִמ .איוו

 ןיִא ןעֶראָועֶג טְסייֵרְטעֶנ ְךייַא ןעֶנעוֶו ריִמ ןעֶנעֶז ,רעֶדיִרְּב
 :ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ָּךְרּוד טיֹונ דְנּוא ןעֶדייֵל עֶרעֶזְנּוא עֶלַא
 ןיֵא טְסעֶפ טְהעֶמְׁש רֶהיֵא ןעוֶו ריִמ ןעֶּבעֶל דְנּוצַא ןיִראָָו
 -עֶנְּפֶא ריִמ ןעֶנעֶק קְנאַד ַא ראַפ סאָ ןיִראָו :ראַה םעֶד
 ריִמ רעֶכְלעֶו טיִמ דייֵרְפ עֶרֶעייֵא עֶלַא ראַפ טאָנ ּוצ ןעֶּב
 0 לייוַוְרעֶד :ןעֶנעוֶוְטְרֶעייֵא ןּופ טאָנ רעֶזְנּוא ראַפ ְּךיִז ןֶעייֵרְפ
 ןעֶהעֶז ּוצ םיִנָּפ רֶעייֵא טְכאַנ דְנּוא גאָט ליפ ןעֶמעֶּב ריִמ
 :ןעֶצעֶזְרעֶד ּוצ ןעֶּביֹולְנ רֶעייֵא ןיִא טְלְהעֶפ סאָו סאָד ּדְנּוא
 } ראַה רעֶזְנּוא דְנּוא ,ןייֵלַא רעֶמאָפ דְנּוא טאָנ רעֶזְנּוא ןּונ
 2 דְנּוא :ָךייִא ּוצ געוֶו םעֶד ףיֹוא ןעֶרְהיִפ םֶנּוא לאָז ַעּוׁשִי
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 ד ג רעקינולאסעט א
 דְנּוא ,ןעֶמעֶנּוצ טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶּבעֶג ָּךייֵא לאָז ראַה רעֶד
 ּוצ דִנּוא ןְרעֶדְנָא םּוצ רעֶנייֵא עֶּביִל ןיִא ןעֶרְהעֶמ ְךייא
 עֶרֶעייֵא לאָז רֶע יִדְּכ :ָךייִא ּוצ ְּךיֹוא ריִמ איו יֹוזַא ,עֶלַא

 ראָפ טייֵקְניִלייֵה ןיִא רעֶלְהעֶפ ןֶהָא ןעֶניִטְסעֶפעֶּב רעֶצְרעֶה
 רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמּוק םעֶד ןיִא ,רעֶטאָפ דְנּוא טאָג רעֶזְנּוא
 :עֶניִלייַה עֶנייֵז עֶלַא טיִמ ַעּוׁשֹי ראַה

 ד לעטיפאק

 ןעֶנְראָה דנּוא ְּךייֵא ריִמ ןעֶמעֶּב ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶניִרְּביִא םיִא
 ןּופ טאָה רֶהיִא איוז יֹוזַא יִדְּכ ,ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןיִא ְךייֵא
 דְנּוא ןעֶלְדְנאוַו טְלאָז רֶהיֵא יֹוזַא איז ןעֶמּונעֶגְנָא םֶנּוא
 טְלאָז יֹוזַא ,טְלעֶדְנאַו ְּךיֹוא רֶהיֵא איו ,ןעֶלעֶפעֶג טאָג
 טְסייוֵו רֶהיִא ןיִראוָו :ןעֶרְהעֶמ רֶהעֶמ ליִפ ְּךאָנ ָךייֵא רֶהיֵא
 םעֶד ְךְרּוד ןעֶּבעֶגעֶג ּךייַא ןעֶּבאָה ריִמ עֶטאָּבעֶג ראַפ םאו
 עֶרֶעייֵא ;טאָנ ןּופ ןעֶליוו רעֶד זיִא סאָד ןיִראָָו :ַעּושָי ראַה

 :תּונְז ןּופ ןעֶטְלאַהְּפָא ָךייֵא טְלאָז רֶהיִא זַא טייקְניִלייֵה
 ּוצ יִלַּכ עֶנעֶנייֵא ןייַז ןעֶסיוִו לאָז ְּךייֵא ןּופ רעֶכיִלְטיִא זַא

 ןיִא טיִנ :דֹובָּכ ןיִא דְנּוא טייֵקְניִלייֵה ןיִא ןעֶטְלאַהְרעֶד
 :טאָנ טיִנ ןעֶנעֶק םאוְו םִיֹוג איִד איז יֹוזַא ,תּונְז ןּופ הָוֲאַת
 ןעֶניִרְטעֶּב דְנּוא ןעֶטעֶרְטְרעֶּביִא טיִנ לאָז רעֶנייֵק זַא דְנּוא
 םֵקּונ ְּךיִז זיִא ראַה רעֶד ןיִראָז ;ְּךאַז רעֶזיִד ןיִא רעֶדּורְּב ןייַז
 ךייֵא ןעֶּבאָה ריִמ אי יֹוזַא ,ןעֶכאַז עֶבְלעֶזַא עֶלַא רעֶּביִא
 םִנּוא טאָה טאָנ ןיִראָו :טְנייֵצעֶּב דְנּוא טְנאָזעֶג רעֶהיִרְפ
 :טייֵקְגיִלייַה ןיִא טְרֶעייֵנ ,טייֵקְניִנייִרְנּוא ּוצ ןעֶפּורעֶּב טיִנ

 והָזַבְמ שְנעֶמ ַא טיִנ זיִא רעֶד ,הֶזַבְמ זיִא סאָו רעֶד םּורְד
 :שֶדֹוקַה ַחּור ןייַז ְּךיֹוא ְךייֵא טְּביִנ רעֶד טאָנ טְרֶעייֵנ
 רֶהיֵא טְּפְראַדעֶּב עֶּביִל עֶכיִלְרעֶדיִרְּב איִד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא

 טְסְּבִלעֶז רֶהיִא ןיִראָז ;ןעֶּבייֵרְׁש ְּךייֵא לאָז ָּךיִא זַא טיִנ
 םעֶד רעֶנייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טְרְהעֶלעֶג טאָנ ןּופ טְנעֶז
 עֶלַא ּוצ ְךיֹוא סאָד טּוהְט רֶהיֵא ןיִראָו :ןעֶּביִל ןְרעֶדְנַא
 ריִמ רעֶּבָא ,אָיָנֹודְקַמ ץְנאַג ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו רעֶדיִרְּב איִד

 -העֶמְרעֶפ ְּךאָנ םִע טְלאָז רֶהיִא זַא ,רעֶדיִרְּב ;ָּךייֵא ןעֶטעֶּב
 ּוצ ליִטְׁש דֹובָּכ ַא ראַפ םִע טְלאַה רֶהיֵא זַא דנּוא :ןעֶר
 טיִמ דְנּוא ןּוהֵט ּוצ ןעֶכאַז עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵא דְנּוא ןייַז
 ריִמ איִח יֹוזַא ןעֶטייֵּבְרַא ּוִצ דְנעֶה עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵא



 ה ד רעקינולאסעט א
 ןעֶלְדְנאַַו דֹובְּכְּב טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ :ןעֶטאָּבעֶג ְּךייא ןעֶּבאָה
 םעֶנייֵק טְלאָז דְנּוא ,ןעֶסיֹורְד ןּופ ןעֶנעֶז םאָָו איִד ןעֶגעֶק
 :ןעֶפְראַדעֶּב טיִנ
 ,רעֶריִרְּב ,ןעֶסיוִו טיִנ טְלאָז רֶהיִא זַא טיִנ ןעֶליוִו ריִמ רעֶּבָא
 ןְרֶעיֹורְמ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא ,ןעֶפאָלְׁש םאוָו איִד ןעֶגעוֶו
 :בָנּונְפאָה עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה סאו עֶניִרְּביִא איִד איז ְּךייֵלְנ
 דְנּוא ןעֶּבְראָטְׁשעֶנ זיִא ַעּוׁשִי זַא ןעֶּביֹולְג ריִמ ןעֶו ןיִראוָו

 ןעֶפאָלְׁש םאָו איד ְּךיֹוא יֹוזַא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא רעֶדיוִו זיִא
 סאָד ןיִראָו :ןעֶנְנעֶרְּב םֶהיֵא טיִמ טאָנ טעז ַעּוׁשֵי ְּךְרּוד
 ריִמ זַא ,ראַה םעֶד ןּופ טְראָָו םעֶד ָּךְרּוד ָּךייֵא ריֵמ ןעֶנאָז
 םעֶד ןּופ ןעֶמּוק םּוצ זיִּב ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא דְנּוא ןעֶּבעֶל סאוָו
 :ןעֶפאָלְׁש סאו איִד איו ןעֶמּוק רעֶהיִרְפ טיִנ ןעֶלעוֶו ראַה
 טיִמ לעֶמיִה ןּופ ןעֶמּוקְפּורַא טעֶוֶו טְסְּבִלעֶז ראַה רעֶד ןיִראָו
 טיִמ דְנּוא ְּךָאְלַמ ןעֶטְצְלֶע םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד טיִמ ,ןעֶלאַש
 ןעֶלעוֶו ַחיִׁשְמ םיִא עֶטיֹוט איִד דְנּוא ,טאָג ןּופ רָפֹוׁש םעֶד
 דְנּוא ןעֶּבעֶל סאוָו ריִמ ְּךאָנְרעֶד :ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא טְׁשְרֶעּוצ
 אייֵז טיִמ ןעֶרעֶז ןעֶמּונעֶנְפיֹורַא ןעֶלעֶו ןעֶּבייֵלְּבְרעֶּביִא
 רעֶד ןיִא ןעֶגְנעֶנעֶּב ּוצ ראַה םעֶד יֵדְּכ ,ןעֶקְלאָו איִד ןיִא
 םעֶד טיִמ ןייַז גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ריִמ ןעֶלעֶֶו יֹוזַא דְנּוא ;טָפּול
 עֶזיִד ְּךְרּוד ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טעֶטְסייֵרְט םֹורְד :ראַה
 :רעֶטְרעוֶו

 ה לעטיפאק
 טְפְראַדעֶּב ,רעֶדיִרְּב ,םיִנֵמְז דְנּוא ןעֶטייֵצ איִד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא

 רֶהיִא ןיִראָו :ןעֶּבייַרְׁש ְּךייִא לאָז ןעֶמ זַא טיִנ רֶהיֵא
 ראַה םעֶד ןּופ נאָש רעֶד זַא טּוג רֶהעֶז טְסייוֵו טְסְּבְלעֶז
 ןעֶנאָז אייֵז ןעֶו :טְכאַנ רעֶד ןיִא בֶנֵנ ַא איז יֹוזַא טְמּוק
 אייֵז רעֶּביִא גְניִלְצּולְּפ טְמּוק ןאַד ,טייֵהְרעֶכיִז דְנּוא ןעֶדיִרְפ
 ,איֹורְפ עֶניִדְנעֶנאָרְט ַא ּוצ :יִטְהעוֶו איִד איו ,ןעֶּבְרַאַדְרעֶפ
 :ןעֶניִרְטְנַא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא

 זַא םיִנְרעֶטְסְניִפ ןיֵא טיִנ טְנֵעָז ,רעֶריֵרְּב ,רֶהיִא רעֶּבָא
 רֶהיִא ןיִראָז :בָנָנ ַא איז ןעֶּפאַחְנֶא ְּךייֵא לאָז גאָט רעֶד
 .באָט םעֶד ןּופ ןְהיֵז דְנּוא טְכיֵל םעֶד ןּופ ןְהיִז עֶלַא טְנעֶז
 רעֶד ןּופ טיִנ ְךיֹוא טְכאַנ רעֶד ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ
 ְךייֵלְג ןעֶפאָלְׁש טיִנ ריִמ ןעֶזאָל ןעֶד יֹוזַא :םיִנְרעֶטְסְניִפ
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 ה רעקינולאסעט א
 דְנּוא ןעֶבאַו ריִמ ןעֶזאָל טְרֶעייֵנ ,עֶניִרְּביִא איד איו
 ןיִא ןעֶפאָלְׁש ןעֶפאָלְׁש סאוָו איד ןיִראָו :ןייז ןְרעֶטְכיִנ
 רֹוּכִש ןעֶנעֶז רֹוּכִׁש ןעֶנעֶז םאִו איִד דְנּוא ,טְכאַנ רעֶד
 םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז ריִמ םעֶדְניִא רעֶּבָא :טְכאַנ רעֶד ןיִא

 ןּוהְטְנֶא ריִמ ןעֶזאָל דִנּוא ןייַז ןְרעֶטְכיִנ ריִמ ןעֶזאָל גאָט
 ןייֵא ראפ דְנּוא ,עֶּביִל דְנּוא ןעֶּביֹולְג ןּופ רעֶצְנאַּפ םעֶד
 טאָה טאָנ ןיִראָו :גְנּוטעֶר ןּופ גְנּונְפאָה איִד םֶלעֶה

 ןעֶלאָז ריִמ טְרֶעייֵנ ןְראָצ םּוצ טְלעֶטְׁשעֶּב טיִנ םִנּוא
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ְּךְרּוד גְנּוטעֶר ןעֶטְלאַהְרעֶד
 טיִמ ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג םֶנּוא ראַפ זיִא רעֶד
 :ןעֶפאָלְׁש רעֶדָא ןעֶכאוַו ריִמ ּביֹוא ,ןעֶּבעֶל ןעֶמאַזּוצ םֶהיֵא
 רעֶנייֵא טְעיֹוּב דְנּוא ,ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְסייֵרְט םּורְד
 ;טּוהְט ְּךיֹוא רֶהיֵא איו ייֹוזַא ,ףיֹוא ןְרעֶדְנַא םעֶד
 איד ןעֶנעֶק טְלאָז רֶהיֵא ,רעֶדיִרְּב ;ָּךייֵא ןעֶטעֶּב ריִמ רעֶּבָא
 ןעֶנעֶז סאָו איִד דְנּוא .ְּךייִא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטייֵּבְרַא סאו
 ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנּוא ,ראַה םעֶד ןיִא טְצעֶזעֶג ְּךייֵא רעֶּביִא
 ְךֹוה רֶהעֶז אייֵז טָלאָז רֶהיֵא זַא דְנּוא :ריִהְזַמ ְךייִא

 ןעֶדיִרְפ טאָה .קְרעוֶו עֶרֶעייֵז ןעֶנעוֶו עֶּביִל טיִמ ןעֶצעֶׁש
 ְּךיֵא ןעֶנאַמְרעֶד ריִמ דנּוא :טְסְּבְלעֶז ְּךיֵא ןעֶׁשיִוְצ
 -ְנייֵלְק איד טְסייֵרְט ,עֶניִהּורְנּוא איִד ריִהְזַמ טייַז ,רעֶדיִרְּב
 ןעֶנעֶק גיִטּומְגְנאַל טייַז ,עֶכאוַוְׁש איִד טְפְלעֶה ,עֶניִטיִמ

 םעֶטְבעֶלְׁש טיִנ םעֶנייֵק לאָז רעֶנייֵק זַא טְהעֶז :ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא
 ביִדְנעֶטְׁשעֶּב טְגְלאָפ טְרֶעייֵנ .ןעֶלְהאָצעֶּב םעֶטְכעֶלְׁש טיִמ
 עֶלַא ּוצ ְּךיֹוא דְנּוא ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא ןעֶטּונ םעֶד ְּךאָנ

 ןְהָא טעֶּב :ָךיִלְהעֶרְפ גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טייַז :ןעֶׁשְנעֶמ
 רעֶד זיִא סאָד ןיִראָו ;טְקְנאַד םעֶלַא ןיִא :ןעֶרעֶהְפיֹוא
 טְשעֶלְרעֶפ :ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ןיִא ְךייִא ּוצ טאָנ ןּופ ןעֶליוִו

 עֶלַא טֶפיֵרְּפ :תֹואּובְנ טיִנ טְכַאְרעֶפ :טְסייֵנ םעֶד טיִנ
 -עֶנ עֶלַא דייֵמְרעֶּפ :עֶטּוג סאָד טְסעֶפ טְלאַה ;ןעֶכאַז

 :לעֶּביִא ןּופ ןעֶטְלאַטְׁש
 ןעֶצְנאַג םיִא ְּךייַא לאָז טְסְּבְלעֶז ןעֶדיִרְפ ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא
 דְנּוא הָמָׁשְנ עֶרֶעייֵא דְנּוא טְסייֵג רֶעייֵא זאָל דְנּוא ;ןעֶניִלייֵה
 זיִּב ,רעֶלְהעֶפ ַא ןְהֶא עֶרעֶו טיִהעֶּב ןעֶמאַקְלאָפ ּבייֵל
 רעֶד :ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמּוק םעֶד ףיֹוא



 0 א רעקינולאסעט ב ה רעקינולאסעט א
 םִע טעוֶו רעֶד ,אייֵרְטעֶג זיִא ןעֶפּורעֶּב ָּךייַא טאָה רעֶבְלעוֶו
 95 :םֶנּוא ראַפ טעֶּב ,רעֶדיִרְּב :ןּוהְמ ְּךיֹוא
 26 :ׁשיִק ןעֶניִליִה םעֶד טיִמ רעֶדיִרְּב עֶלַא טְסיִרְנ
 27 לאָז ףיִרְּב רעֶזיִד זַא ראַה םעֶד אייֵּב ָךייֵא רעוֶוְׁשעֶּב ְּךיִא
 28 ןּופ דאָנְג איִד :רעֶדיִרְּב עֶניִלייֵה עֶלַא ּוצ ןעֶרעוֶו טְנייֵלעֶג
 :ןייַז ָּךייא טיִמ לאָז ַחיִׁשָמַה עּוְׁשַי ראַה םעֶד

 םעֶד ןּוֿפ ףיִרְּב רעֶטייווְצ רעֶד

 ,רעֶקִיִנֹולאַסעֶמ איד ּוצ םֹולֹוּפ לעֶטְסאַּפַא

 1 ןּופ הָלֵהק רעֶד ּוצ םֹויְתֹומיִט דְנּוא םֹונאַזְליִס דנוא סולֹוּפ
 ןיִא דְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנֹּוא טאָנ ןיֵא רעֶקיִנֹולאַסעֶט איִד
 2 "יֵרְפ דְנּוא ָּךייַא טיִמ אייֵז דאָנְנ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןופ דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד טאָג ןּופ ןעֶד
 ָּךייֵא ןעֶנעֶו טייֵצ עֶלַא ןעֶקְנאַד ּוצ טאָנ בָיּוחמ ןעֶנעֶז ריִמ
 ןעֶּביֹולְג רֶעייַא לייוֵו ,:יִדְריוִו זיִא םִע איוִו ָּךייֵלְג ,רעֶדיִרְּב
 רעֶנייֵא ָּךייַא ןּופ םעֶדעֶי ןּופ עֶּביִל איִד דְנּוא ,רֶהעֶז טְסְקאַַו
 4 -עָּב טְסְּבְלעֶז ריִמ זַא יֹוזַא :ָךיִז טְרְהעֶמ ןעֶרעֶדְנַא םּוצ

 ןעֶנעוֶו טאָג ןּופ תֹולֲהְק איד ןיִא ְּךייִא רעֶּביִא ְּךיִז ןעֶמְהיִר
 -ְךעֶפ עֶרֶעייֵא עֶלַא ןיִא ןעֶּביֹולְג דְנּוא רְלּודעֶנ עֶרֶעייֵא
 .8 זיִא סאָו :טעֶדייֵל רֶהיֵא סאָו תֹורָצ איִד דְנּוא ןעֶנְנּונְלאַפ
 רֶהיֵא זַא ,טאָנ ןּופ טָּפְׁשִמ ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד ןּופ זייוַועֶּב ַא
 ןּופ ךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןּופ ןעֶרעֶו טְנעֶכעֶרעֶג גיִדְריוז טְלאָז
 6 יאֵדַוַא זיִא םִע ןעוֶו :ָךיֹוא טעֶדייֵל רֶהיֵא ןעֶכְלעוֶו ראַּפ טאָה
 איד ּוצ ןעֶטְלעֶגְרעֶפ תֹורָצ לאָז רֶע טאָנ ראַפ טְכעֶרעֶנ
 7 ןעֶדייֵל סאוָו ְּךייִא ּוצ דְנּוא :תֹורָצ ןָא ְּךייֵא ןּורְט סאָו

 שכ

 :טְכאַמ עֶנייֵז ןּופ םיִכָאְלַמ איִד טיִמ לעֶמיִה ןּופ ַעּוׁשִי ראַה
 8 ןעֶנעֶק םאוָו איִד ןָא ןייַז ּוצ םקֹונ ְּךיִז ,רֶעייֵפ םאֵלְפ ַא ןיִא
 הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ּוצ טיִנ ןעֶכְראָהעֶג סאָו דְנּוא ,טאָנ טיִנ
 9 טְפארְטְשעֶג ןעֶלעוֶו עֶכְלעוֶו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ

4 



 ב א רעקינולאסעט ב 20
 ןּופ םִיִנָּפ םעֶד ןּופ גְנּורעֶטְׁשּוצ עֶניִּבֶע עֶנייֵא טיִמ ןעֶרעוֶו
 :טְכאַמ עֶנייֵז ןּופ טייקְכיִלְרעֶה רעֶד ןּופ דְנּוא ,ראַה םעֶד

 עֶנייֵז ןיִא ןערעוֶו ּוצ טְכָיַלְרעֶהְרעֶפ ןעֶמּוק טעוֶו רֶע ןעוֶו 0
 -יִנַלָג סאוָו עֶלַא ןיא ןעֶרעֶֶו ּוצ טְרעֶדְנּואוְועֶּב דְנּוא ;עֶגיִליּיַה
 טְּביֹולְנעֶג ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא םיִנְגייֵצ רעֶזְנּוא ןיִראָו ;ןעֶּב
 :נאָט םעֶנעֶי ןיִא ןעֶזעוֶועֶב

 ְּךייֵא ןעֶנעוֶו טייֵצ עֶלַא ְּךיֹוא ריִמ ןעֶטעֶּב תיִלְכַּת םעֶד ּוצ 1
 -עָּב רעֶד ןּופ ןעֶנְכעֶר גיִדְריִז ְּךייֵא לאָז טאָג רעֶזְנּוא יִדְּכ
 ןעֶלעֶפעֶגְליֹּואוְו עֶצְנאַג םאֶד ןעֶליִפְרעֶד לאָז דְנּוא ,בְנּופּור
 טיִמ ןעֶּביֹּולְג ןּופ קְרעוֶו סאָד דְנּוא ,טייֵקְגיִטּוג עֶנייֵז ןּופ

 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןופ ןעֶמאָנ רעֶד יִדְּכ :טְכאַמ 2
 ,םֶהיֵא ןיִא רֶהיֵא דְנּוא ְךייִא ןיִא ןעֶרעוֶו טְכיִלְרעֶהְרעֶפ לאָז
 ַעּוׁשִי ראַה םעֶד דְנּוא טאָנ רעֶזְנּוא ו דאָנְנ רעֶד ְךאָנ
 :ַחיִׁשָמַה

 ב לעטיפאק
 ןּופ גָנּונייֵׁשְרֶע רעֶד ןעֶנעוֶו ,רעֶדיִרְּב ;ְךייַא ריִמ ןעֶטעֶּב ןּונ 1

 ּוַצ גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא
 ןּופ ןעֶרעֶו טְגעוֶועֶּב דֶניִוְׁשעֶג טיִנ טְלאָז רֶהיֵא זַא :םֶהיִא 2

 ןעֶרעוֶו ןעֶקאָרְׁשְרעֶד טיִנ טְלאָז דְנּוא דְנאַטְׁשְרעֶּפ רֶעייֵא
 ָךַרּוד טיִנ דְנּוא טְראָו ְךֶרּוד טיִנ דֶנּוא טְסייֵג ָּךְרּוד םיִנ'

 ראַה םעֶד ןּופ גאָט רעֶד ּביֹוא ְּךייֵלְנ םֶנּוא ןּופ איו יֹוזַא ףיִרְּב
 ;ןעֶניִרְטעֶּב ןְפֹוא םּוׁשְּב טיִנ ְּךייֵא רעֶנייֵק זאָל :אָד ןיֹוׁש זיִא 3

 הָדיִרְמ איִד ןעֶד אייֵז סֶע ןעֶהעֶׁשעֶג טיִנ טעוֶו םִע ןיִראָָהי
 דְניִז ןּופ שְנעֶה רעֶד דְנּוא ,ןעֶמּוק יטְשֶרֶעּוצ טעוֶו
 :םיִנְּבְראַדְרעֶפ ןּופ ןְרּוז רעֶד ,ןעֶרעוֶו טְקעֶלַּטְטְנַא טעוֶו

 םעֶלַא רעֶּביִא ָּךיִז טְכייֵהְרעֶד דְנּוא ְּךיִז טְצעֶזְרעֶדיִו םאוָו 4
 ןעֶמעֶּבעֶגְנָא זיִא סאָו רעֶדָא טאָג ןעֶפּורעֶגְנָא זיִא םאִו
 רֶע םעֶדְניִא ,טאָג ןּופ לֶכיֵה םיִא ְּךיִז טֶצעֶז רֶע זַא יֹוזַא
 :טאָג זיִא רֶע זַא ראָפ ְּךיִז טְלעֶטְׁש

 ןעוֶו טְנאָזעֶג סאָד ךייַא ּבאָה ְּךיִא זַא ,טיִנ רֶהיֵא טְקְנעֶדעֶג 2
 טְסייוֵו דְנּוצַא דְנּוא ?ןעֶזעוֶועֶג ְּךייַא אייֵּב ְּךאָנ ןיִּב ְּךיִא 6

 עֶנייַ ןיִא לֵאָז רֶע יֵדּכ ,ןעֶטְלאַהְנייֵא טּוהְט םִע סאָו רֶהיֵא
 טְבעֶרְנּוא ןּופ דֹוס רעֶד ןיִראוָו :ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא טייֵצ ?7

 רעֶטְלאַהְפיֹוא רעֶד דְנּוצַא זיִא םִע רּונ ;םאֵזְקְריוִו ןיֹוׁש זיִא



 נג ב רעקינולאסעט ב
 ןאַד דְנּוא :ןעֶרעו ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא ןעֶטיִמ ןּופ טעוֶו רֶע זיִּב
 ראַה רעֶד ןעֶכְלעוֶו ,ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא עֶׁשָר רעֶד טעוֶו
 ּוצ טעוֶו דְנּוא ליֹומ ןייז ןּופ םעֶהְטֶא םעֶד טיִמ ןעֶטעֶמ טעוֶו
 :ןעֶמּוק ןייַז ןּופ גְנּונייֵׁשְרֶע רעֶד טיִמ ןעֶכאַמ טינְראָנ

 -ְךעֶלַא טיִמ ןָטִׂש ןּופ ןעֶקְריוִו םעֶד ְּךאָנ זיִא ןעֶמּוק ןייַז םאָו
 דְנּוא :רעֶדְנּואוְו עֶׁשְלאַפ דְנּוא ןעֶכייֵצ דְנּוא טְכאַמ אייֵל
 םאָו איִד ּוצ תֹועְשִר ןּופ אייֵרעֶגיִרְטעֶּב עֶדעִי ַא טיִמ
 איד ןעֶמּונעֶגנָא טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוו ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶרעוֶו
 טעֶטעֶרעֶג ןעֶלאָז אייֵז זַא טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ עֶּביִל
 ןּופ גְנּוקְריוו ַא טאָנ אייֵז טקיש ןעֶנעוֶוְטְסעֶד דְנּוא :ןעֶרעוֶו
 יֵדְּכ :ןעֶגיִל איִד ןעֶּביֹולְג ןעֶלאָז איִיַז זַא ,אייַרעֶגיִרְטעֶּב
 -עֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאו ןעֶרעוֶו טְּפְׁשִמעֶג עֶלַא ןעֶלאָז אייֵז

 טאַהעֶג ןעֶּבאָה טְרֶעייֵג טייֵהְרְהאָו רעֶד ןיִא טְּביֹולְג
 :טייקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא ןיִא גּונֲעַּת
 ראַפ ןעֶקְנאַד ּוצ טאָג טייֵצ עֶלַא בָיּוחְמ ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא
 טאָה טאָג לייוו ,ראַה םעֶד ןּופ עֶטְּביִלעֶג ;רעֶדיִרְּב ;ָךייֵא
 ןיִֵא גְנּוטעֶר רּוצ טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא ןָא ּבייֵהְנָא ןּופ ְךייֵא
 רעֶד ןיִא ןעֶּביֹולְג םעֶד דְנּוֲא טְסייֵג םעֶד ןּופ גְנּוגיִלייֵה רעֶד
 ָךֶרּוד ןעֶפּורעֶּב ְּךיֹוא ְּךייַא רֶע טאָה םעֶד ּוצ :טייֵהְרְהאוָו
 -ְךעֶה רעֶד ןּופ ןעֶטְלאַהְרעֶד םּוצ ,הָבֹוט הָרּוׂשְּב עֶרעֶזְנּוא
 ,רעֶדיִרְּב ןעֶד יֹוזַא :ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ-טייקְכִיַל
 סאָז ןעֶגְנּורעֶפיִלְרעֶּביִא איִד טְלאַה דְנּוא ,טְסעֶפ טְהעֶטְׁש
 רעֶדָא טְראו ְּךְרּוד ןעֶד אייֵז םִע טְנעֶרעֶלעֶג טאָה רֶהיֵא

 :ףירְּב ןעֶרעֶזְנּוא ָּךְרּוד
 רעֶזְנּוא טאָג דִנּוא טְסְּבִלעֶז ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּונ
 ןעֶּבעֶגעֶג םִנּוא טאָה דְנּוא טְּביִלעֶג טאָה םִנּוא רעֶד רעֶטאָפ
 לאָז :דאָנְג ָּךְרּוד גְנּונְפאָה עֶטּוג דְנּוא טְסייֵרְט ןעֶניִּבַע ןייַא
 ןעֶביִלְטיִא ןיִא ןעֶקְראַטְׁש דְנּוא ןעֶטְסייֵרְט רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא
 :קְרעוֶו דְנּוא טיִואָו ןעֶטּוג

 בג לעטיפאק
 טְראָוָז סאָד יֵדְּכ ,סְנּוא ראַפ טעֶּב ,רעֶדיִרְּב ,ןעֶניִרְּביִא םיִא
 ְךייַלְג ןעֶרעוֶו טְכיִלְרעֶהְרעֶפ דְנּוא ןעֶפיֹול לאָז ראַה םעֶד ןּוֿפ

 טעֶּמעֶרעֶנ ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ דנּוא :ךייֵא אייַּב ְךיֹוא .איוו !

 ;ןעֶשְנעֶמ עֶטְכעֶלְׁש דנּוא עֶגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא ןּופ ןעֶרעוֶו
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 זיִא ראַה רעֶד רעֶּבָא :ןעֶּביֹולְנ ןעֶּבאָה עֶלַא טיִנ ןיִראוָו
 -עָּב ָּךיוֵא טעוֶו דְנּוא ןעֶקְראַטְׁש ְּךייֵא טעוֶו רעֶד ,אייֵרְטעֶנ
 ןיִא ןֹוחָמִּב ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא :ןעֶמְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ ןעֶטיִה
 ןּוהְט טעדֶו דְנּוא טּוהְמ רֶהיִא זַא ;ְךייֵא ןעֶנעוֶו ראַה םעֶד
 עֶרֶעייֵא לאָז ראַה רעֶד דְנּוא :ךייַא ןעֶלְהעֶפעֶּב ריִמ סאוָו
 -עֶג רעֶד ּוצ דְנּוא טאָג ןּופ עֶּביִל רעֶד ּוצ ןעֶרְהיִפ רעֶצְרעֶה
 :ַחיִׁשָמ ןּופ דְלּוד
 רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶמאָנ םיִא ,רעֶדיִרְּב ;ךייֵא ריִמ ןעֶלְהעֶפעֶּב ןּונ
 ןּופ ןעֶדייֵׁשְּפָא ְּךייֵא טְלאָז רֶהיֵא זַא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה
 דָנּוא ָּדיִלְטְנעֶדְרָאנּוא טְלעֶדְנאוַז סאוָו רעֶדּורְּב ןעֶכיִלְטיִא
 -לאַהְרעֶד טְנּוא ןּופ טאָה רֶהיֵא םאוז עֶרְהעֶל רעֶד ְּךאָנ טיִנ
 םֶנּוא ףְראַדעֶּב ןעֶמ איו טְסייוֵו טְסְּבְלעֶז רֶהיֵא ןיִראָו :ןעֶט
 ןעֶׁשיוִוְצ ְּךיִלְטְנעֶדְרָאְנּוא טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָוָו ;ןּוהְטּוצְכאָנ
 -ייֵק ןּופ טיֹורְּב סאָד טיִנ ְּךיֹוא ןעֶּבאָה דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶנ ְּךייֵא
 .ןעֶּבאָה הִיַמ דְנּואטייֵּבְרַא טיִמ טְרֶעייַנ ,ןעֶסעֶנעֶג טְסּוזְמּוא םעֶ
 . םעֶנייֵק ןעֶלאָז ריִמ זַא טייֵּבְרַאעֶג גאָט דִנּוא טְכאַנ ריִמ
 טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ לייוֵו טיִנ :ןעֶלאַפ טְסאַל ּוצ טיִנ ְךייֵא ןופ

 זַא ליִּפְׁשייֵּב ַא ןעֶזייוֵו ָּךייֵא ןעֶלאָז ריִמ יִדְּכ טְרֶעייֵנ ,טְכאַמ
 אייֵּב ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶז ןיִראָו :ןּוהְטְכאָנ םִנּוא טְלאָז רֶהיֵא
 ןעוֶו זַא ,ןעֶליֹופעֶּב םאָד ָּךייֵא ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶזעוֶועֶנ ְךייֵא
 -אוָו :ןעֶסֶע טיִנ ְּךיֹוא לאָז רעֶד ןעֶטייֵּבְרַא טיִנ ליוִו רעֶנייֵא

 -ָנּוא ןעֶלְדְנאַו ְּךייִא ןעֶׁשיוִוְצ עֶכיִלְטֶע זַא ןעֶרעֶה ריִמ ןיִר
 םּוטעֶמּוא ןעֶנעֶז טרֶעייַנ ,טיִנְראָג ןעֶטייֵּבְרַא דְנּוא ,ְּךיִלְטְנעֶדְרָא
 ןעֶנְראָָו דְנּוא ריִמ ןעֶלְהעֶפעֶּב עֶכְלעֶזַא דְנּוא :טְניִטְפעֶׁשעֶּב
 טייֵהְרעֶליִטְׁש ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןיִא
 :טיֹורְּב ןעֶגייֵא רֶעייֵז ןעֶסֶע ןעֶלאָז דְנּוא ןעֶטייֵּבְרַא
 דְנּוא :ןּוהְמ ּוצ סעֶטּוג דיִמ טיִנ טייַז ,רעֶדיִרְּב ,רֶהיִא רעֶּבָא
 !ףירְּב םעֶד ָּךְרּוד טְראָו רעֶזְנּוא טיִנ טְכְראָהעֶג רעֶנייֵא ןעוֶו
 ןעֶּבאָה ּוצ גְנאַנְמּוא םֶהיֵא טיִמ טיִנ יֵדְּכ ,םֶהיִא טְקְרעֶמעֶּב
 טיִנ םֶהיֵא טְנעֶכעֶר רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ לאָז רֶע זַא
 :רעֶדּורְּב ַא איוז םֶהיֵא טְפאָרְמְׁש טְרֶעייֵנ ,רְנייֵפ ַא ראַפ

 ביִדְנעֶּטׁשעֶּב טְסְּבְלעֶז ןעֶדירְפ ןּופ ראַה רעֶד ְךייֵא לאָז ןּונ
 טיִמ אייֵז ראַה רעֶד .טָרַא אייֵלְרעֶלַא ףיֹוא ןעֶּבעֶג ןעֶדיִרְּפ
 :עֶלַא ְךייֵא
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 17 זיִא סאו .רְנאַה עֶנעֶגייֵא א טיִמ םֹולֹוּפ ןּופ םּורְב רעֶד

 18 איֵד :ָךיִא ּבייֵרְש יֹוזַא ;ףיִרְּב ןעֶביִלְטיִא ןיִא ןעֶכייֵצ ַא

 ְךייִא טיִמ ןייז לאָז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ דאָנְנ
 :עֶלַא

 םעֶד ןּופ ףיִרָּב רעֶטְׁשֶרֶע רעֶד

 .םֹויְתֹומיִמ ּוצ סולֹוּפ לעֶטְפאַּפַא

 1 טאָּבעֶג םעֶד ְּךאָנ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ לעֶטְסאָּפַא ןייַא סולוּפ
 עֶרעֶזְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִֵי דָנּוא רעֶטעֶר ןעֶרעֶזְנּוא טאָנ ןּופ
 ;ןעֶּביֹולְנ םיִא דְניִק םעֶרְהאָו ןייֵמ םֹויַתֹומיִט ּוצ :גְנּונְפאָה
 -אָפ םעֶד טאָנ ןּופ ןעֶדיִרְפ דְנּוא טייקְגיִצְרעֶהְמעֶראַּב דאָנְנ
 :ראַה רעֶזְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ דְנּוא ;רעֶט
 -ייֵלְּב טְסְלאָז אוד זַא טְנעֶראַועֶג ָּךיִד ּבאָה ְךיִא איז ְךייַלְנ
 ,אָיִנֹודְקַמ ןייק ןעֶגְנאַגעֶג ןיִּב ְּךיִא ןעוֶו ,םֹוזעֶפְע ןיִא ןעֶּב
 טיִנ ןעֶלאָז אייֵז עֶכיִלְֶע ּוצ ןעֶגאָזְנָא טְסְלאָז אּוד יִדְּכ
 4 ןעֶרעֶה טיִנ ןעֶלאָז דְנּוא :עֶרֶהעֶל עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק ןעֶרְהעֶל
 ןייק ןעֶּבאָה סאו ףיִרְּב סּוחְי ּוצ דְנּוא ,תֹודְנַה עֶטֶסיֵּפ ּוצ
 -ָךעֶפ איד איו רֶהעְמ ףיֹוא ןעֶלעֶטְׁש םיִחּוּכו עֶכְלעוֶו ,ףֹוס
 5 ףֹוס רעֶד ןּונ :ןעֶּביֹולְג םיִא טאָג ןּופ זיִא סאוָו גְנּורעֶסעֶּב
 סעֶטּוג ַא דְנּוא ץְראַה ןייֵר ַא םיֹוא עֶּביִל זיִא טאָּבעֶג םעֶד ןּופ

 6 ןּופ ןעֶּבאָה עֶכיִלְמֶע :הָפיִנַח ןְהָא ןעֶּביֹולְג דְנּוא ןעֶסיוִועֶג
 :אייֵרעֶדיֹולְּפּוצ טְרֶהעֶקעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְגייֵנעֶגְּפָא םעֶד
 ְךאָד הָרֹוּת רעֶד ןּופ רעֶרְהעֶל ןייַז ןעֶליוו אייֵז .םעֶדְניִא
 טיִנ ְּךיֹוא ,ןעֶנאָז אייז סאוָו טיִנ ּוליִפַא אייֵז ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ
 :ןעֶצעֶז טְסעֶפ אייֵז סאו
 רעֶנייַא ןעוֶו ,טּוג זיִא הָרֹוּת איִד זַא ןעֶסיוִו ריִמ רעֶּבָא
 0 ַא זַא ןעֶסיוז םאָד ריִמ םעֶדְניִא :הָרֹוּתַה יִפְּכ איִז טֶצּונעֶּב
 ראַפ טְרֶעייֵנ ,קיִדַצ םעֶד ראַפ טְלעֶטְׁשעֶג טיִנ זיִא ץעֶזעֶב
 -מאָנ איִד ראַפ ,עֶניִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִו דְנּוא עֶטְכעֶרעֶגְנּוא איד
 ,םיִעָׁשְר דְנּוא עֶגיִלייֵהְנּוא איד ראַפ רעֶדְניִז דְנּוא עֶזיֹול
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 םאוֶו איִד ראַפ ,רעֶטּומ רעֶדָא רעֶטאָפ ןעֶטעֶט סאוָו איד ראַפ
 טיִמ ןעֶניִל סאוָו- איד ראַפ ,רעֶרּוה ראַפ :ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶטעֶט
 .ראַפ ,רעֶנְניִל ראַפ ,ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶנעֶבְנִג סאוָו איד ראַפ ;םיִרָכְז
 םאוָו ׁשְרעֶדְנַא סעֶּפִע ראַפ דְנּוא ,שְלאַפ ןעֶרעוֶוְׁש םאוָו איִד
 ןּופ הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ָּךאָנ :עֶרְהעֶל עֶטּוג איִד ןעֶנעֶק זיִא
 זיִא סאָו ,טאָנ ןעֶטְׁשְנעֶּבעֶג םעֶד ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶד
 :ןעֶראָועֶג טֶעיֹורְטְרעֶפְנַא ריִמ

 -עֶנ טאָה ְּךיִמ רעֶד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא קְנאַד ְּךיִא
 דְנּוא ןעֶטְלאַהעֶג אייֵרְמעֶנ ְּךיִמ טאָה רֶע לייוו ,טְקְראַטְׁש
 רעֶהיִרְפ ןיִּב סאָז ;ְךיִא :טְסְניִד םּוצ טְמיִטְׁשעֶּב ְּךיִמ טאָה
 -עֶנ ַא דְנּוא רעֶנְלאַפְרעֶפ ַא דְנּוא רעֶרעֶטְסעֶל ַא ןעֶזעוֶועֶג

 ָךיִא לייוַו ,דאָנְג ןעֶטְלאַהְרעֶד ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא ; רעֶכיִלְרְהעֶפ
 ;ןעֶּביֹולְגְנּוא ןיִא דְנּוא ןעֶסיִדְנּוא ןיִא ןּוהָמעֶנ םִע ּבאָה
 טְרְהעֶמעֶנ רֶהעֶז ְּךיִז טאָה ראַה רעֶזְנּוא ןּופ דאָנְנ איִד דְנּוא
 םאָד :ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשֵי ןיִא זיִא םאוָו עֶּביִל דִנּוא ןעֶּביֹולְנ טיִמ
 ַעּושִי זַא ,ןעֶמעֶנּוצְנֶא טְרעוֶו רֶהעֶז דְנּוא ,רעֶכיִז זיִא טְראוָו
 ;ןעֶמעֶר ּוצ רעֶדניִז יֵדְּכ ןעֶמּוקעֶג טְלעוֶו איד ןיִא זיִא ַחיִׁשָמַה
 ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןּופ רעֶּבָא :רעֶטְצְלֶע רעֶד ןיִּב ְּךיִא עֶכְלעוֶו ןּופ
 ריִמ ןיִא לאָז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא ,דאָנְנ ןעֶטְלאַהְרעֶד ּךיִא ּבאָה
 ליּפְׁשייּב ַא ראַפ טייקְניִטּומְנְנאַל עֶלַא ןעֶזייוַועֶּב ןעֶטְצְלִע םעֶד
 ןעֶניִּבֶע םּוצ ןעֶּביֹולְנ םֶהיֵא ןָא ְּךאָנְרעֶד ןעֶלעוֶו סאוְו איד ּוצ
 | :ןעֶּבעֶל

 דְנּוא ןעֶכיִלְּבְרעֶדְרעֶפְנּוא םעֶד גיִנעֶק ןעֶניִּבֶע םּוצ ןּונ
 רְנּוא דֹובָּכ ןייַז לאָז טאָנ ןעֶניִצְנייֵא םעֶד ןעֶנעֶהעֶזעֶבְנּוא
 ;ןֵמָא ;טייֵקְניִּבֶע ּוצ טייֵקְניִּבֶע ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה

 םֹויַתּומיִט ןְהּוז ןייֵמ ,רעֶּביִא ריִד ְּךיִא ּביִנ טאָּבעֶנ םעֶזיִד

 ,ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג רעֶהיִרְפ ןעֶנעֶז םאו תֹואּובְנ איִד ְּךאָנ
 :טייֵרְטְש ןעֶטּונ םעֶד ןעֶטייֵרְטְׁש ןעֶניִרְד טְסְלאָז אּוד יִדְּכ
 סאו ,ןעֶסיוִועֶג םעֶטּוג ַא דְנּוא ןעֶּביֹולְג ןעֶטְלאַה טְסְלאָז דנּוא
 =עָנ ָךּורְּבְפיִׁש ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶפְראוְרעֶפ ןעֶּבאָה עֶכיִלְטע
 םּואעְנעֶמיִה זיִא איד ןעֶׁשיוִוְצ :ןעֶּביֹולְג םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶטיִל
 םּוצ ןעֶּבעֶנעֶנְרעֶּביִא ּבאָה ְּךיִא עֶכְלעֶו רעֶדְנאַסְּכעֶלַא דְנּוא
 ;ןְרעֶטְסעֶל ּוצ טיִנ ןעֶנְרעֶל ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,ןֶטָׂש
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 ב לעטיפאק
  ןעֶנאָז לאָז ןעֶמ זַא עַלַא ןופ טְשרֶעּוצ ְּךיִא טעֶּב םּורְד
 :ןעֶשְנעֶמ עֶלַא ראַפ תֹוכָרְּב דְנּוא תֹונֲחִּת תֹוליִפְּת תֹוׁשְקַּב
 2 ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,ןעֶניִטְלעוֶועֶג סאָָו עֶלַא דִנּוא םיִכָלְמ ראַפ
 טייקְגיִמּזרְּפ עֶלַא ןיִא ןעֶּבעֶל םעֶליִטְׁש דְנּוא גיִהּזר ַא ןעֶרְהיִפ
 3 ראָפ ןעֶמּונעֶגְנָא דְנּוא טּוג זיִא םאֶד :טייֵקְכיִלְרֶהֶע דִנּוא
 4 ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא זַא ןעֶּבאָה לי רעֶד :רעֶטעֶר רעֶזְנּוא טאָה
 -ךעֶד רעֶד ּוצ ןעֶמּוק ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶרעֶװ טעֶטעֶרעֶג ןעֶלאָז
 5 ,רעֶנייֵא זיִא טאָנ ןיִראָו :טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ םיִנְטְנעֶק
 דְנּוא טאָג ןעֶׁשיוִוְצ רעֶלְטיִמְרעֶפ רעֶד ָּךיֹוא זיִא רעֶנייֵא
 6 ְּךיִז טאָה רעֶד :שְנעֶמ ַא טְסְּבְלעֶז .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ,ןעֶשְנעֶמ
 ןיִא םיִנְנייֵצ סאָד ,עֶלַא ראַפ רֶפֹּב ַא םֶלֵא ןעֶּבעֶנעֶג טְסּבְלעֶז
 רעֶניִדעֶרְּפ םּוצ טְלעֶמְׁשעֶנ ָּךיִא ןיִּב ּוצְרעֶד :ןעֶטייֵצ עֶנייֵז
 טיִנ ביִל ְּךיִא טייֵהְרְהאָָו איִד גאָז ְּךיִא ,לעֶטְסאָּטַא םוצ דְנּוא
 :םייֵהְרְהאו ןיִא דְנּוא ןעֶּביֹולְג ןיִא םִיֹוג איִד ןּופ רעֶרְהעֶל ַא
 -טיִא ןיִא ןעֶטעֶּב ןעֶלאָז ןעֶׁשְנעֶמ איד זַא ְּךיִא ליוז םּורְד

 ןהֶא דְנעֶה עֶניִלייֵה ןעֶּבעֶהְפיֹוא ןעֶלאָז דְנּוא ,טֶרָא ןעֶכיִל
 פ ְּךיִז ןעֶלאָז ןְעיֹורְפ איד ְךיֹוא יֹוזַא :תַקֹולְחַמ דִנּוא ןְראָצ
 (רָאָה) םיִמ םיִנ ,תֹועיֵנְצ דְנּוא הָוְנַע טיִמ גיִסעֶמְלעֶטיִמ ןעֶריִצ
 עֶרֶעייֵהְט דְנּוא לעֶרעֶּפ טיִמ רעֶדָא ;דְלאָנ דְנּוא ןעֶטְכעֶלְפ
 10 ןֶעיֹורְפ ראַפ ןייַז ּוצ טְרעֶק סֶע איז יֹוזַא טְרֶעייֵנ :רעֶדייֵלְק
 1 ַא זאָל :קְרעֶו עֶטּונ ְּךְרּוד טְכְרּופ םעֶטאָנ ןעֶנעֶקעֶּב םאֹו

 :טייקְגיִנעֶטְרעֶטְנּוא רעֶלַא טיִמ טייֵהְרעֶליִטְׁש ןעֶנְרעֶל איֹורְפ
 12 לאָז רעֶדָא ןעֶרְהעֶל לאָז איֹורְפ ַא זַא טיִנ ּביֹולְרעֶד ְָּךיִא רעֶּבָא
 ליִטְׁש לאָז איִז טְרֶעייֵנ ןאַמ םעֶד רעֶּביִא ןעֶכייֵהְרעֶד ְּךיִז

 13 -ךעֶד ןעֶראועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב טְׁשְרֶעּוצ זיִא םֶדָא ןיִראָו :ןייַ
 14 םֶרֶעייֵנ ,ןעֶראוָועֶג טְרָהיִפְרעֶפ טיִנ זיִא םָדָא דְנּוא :הָוַח ְּךאָנ
 עֶנייַא ןיִא זיִא דְנּוא ןעֶראועֶג טְרְהיִפְרעֶפ זיִא איֹורְפ איִד
 15 ְָּךְרּוד ןעֶרעוֶו טעֶטעֶרעֶנ איִז טעֶז ָּךאָד :ןעֶלאַפעֶג הָריֵבֲע

 ןעֶּביֹולְג ןיִא ןעֶּבייֵלְּב אייֵז ןעֶו ,רעֶדְניק ןּופ ןעֶניוִועֶג םעֶד
 ;תֹועיִנְצ טיִמ טייקְניִלייֵה דְנּוא עֶּביִל דְנּוא

 1 לעטיפאק
 1 םעֶד ְךאָנ טְכאַרְט רעֶנייֵא ןעוֶו ;רעֶכיִז זיִא טְראָו סאָד

 :קְרעוֶו םעֶטּוג ַא רֶע טְרְהעֶגעֶּב רעֶהעֶזְפיֹוא ןייַא ןּופ טְמָא
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 רעֶד ,ףְרּואוְוְראַפ ַא ןְהָא ןייַז רעֶהעֶזְפיֹוא רעֶד זּומ םּורְד
 םיִנְכַמ ַא ,גיִטיִז ,רעֶּביֹוז ,ןְרעֶטְכיִנ ,איֹורְפ עֶנייֵא ןּופ ןאַמ
 ,רעֶנעֶלְׁש ַא טיִנ ,רֹוּכִׁש ַא טיִנ :רעֶרְהעֶל רעֶטּוג ַא ,חַרֹוא

 רעֶּבאָהְּביִל ַא טיִנ ,רעֶטייִרְטְׁש ַא טיִנ ,גיִדְנעֶּבעֶגְכאָנ טְרֶעייַנ
 זיֹוה ןעֶנייֵא ןייַז רעֶּביִא טּוג טְריִנעֶר רעֶכְלעוֶו :דְלעֶנ ןּופ
 -ךיוו רעֶלַא טיִמ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא רעֶדְניִק עֶנייֵז טְלאַה .דְנּוא
 ּוצ זיוה ןעֶנייֵא ןייַז טיִנ טְסייוֵז רעֶנייֵא ןעוֶו ןּונ :טייקְניִד
 ןּופ הָלֵהְק איִד ןעֶנְראָזעֶּב רֶע לאָז יֹוזַא איו ,ןעֶריִגעֶר
 רֶע יִדְּכ ,דיִמָלֵּת רֶעייֵנ ןייק ןייַז טיִנ לאָז רֶע דְנּוא ?טאָג
 םיִא ןעֶלאַפְנייֵרַא דְנּוא ןעֶרעֶו ןעֶזאָלְּבעֶגְפיֹוא טיִנ לאָז
 טוג ַא ןעֶּבאָה ְּךיֹוא זּומ רֶע קְנּוא :ןָטָׂש םעֶד ןּופ טָּפְׁשִמ
 טיִנ לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶסיֹורְד ןעֶנעֶז םאָו איִד ןּופ םיִנְגייֵצ

 :ןֶמָׂש םעֶד ןּופ ץעֶנ םיִא דְנּוא דְנאַׁש ןיִא ןעֶלאַפְנייֵרַא
 ןייַז ןעֶזּומ הָלִהְק רעֶד ןּופ רעֶניִד איִד ְךיֹוא םעֶדְכייֵלְנ
 ,ןעֶגְנּוצְרעֶלְכייֵמְׁש אייוֵוְצ טיִמ ןעֶדעֶר טיִנ .טְפאַהְשְסְנִרֶע
 ןעֶביִלְדְנעֶׁש ְּךאָנ גיִצייֵג טיִנ דְנּוא ,ןעֶקְניִרְּט ןייוֵו ליִפ טיִנ
 ַא ןיִא ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ רֹוס םעֶד ןעֶטְלאַה םאָָו :טְסְניוִועֶג
 ןעֶרעוֶו טְפיִרְּפעֶג טׁשךֶעּוצ עֶדיִד ןעֶזאָל רֶנּוא :ןעֶמיועֶג ןייֵר
 ;ביִדְלּוׁשְנּוא ןעֶנעֶז אייֵז עוו ןעֶניִד אייז ןעֶזאָל ְךאָנְרעֶד
 תֹוליִכְר טיִנ ןייַז טְפאַהְטְסְנרֶע ןְעיֹורְפ ןעֶזּומ םעֶדְכייֵלְ
 איד ןעֶזאָל :ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא אייֵרְטעֶג ןְרעֶטְביִנ ;רעֶגאָז
 רעֶּביִא ןעֶריִנעֶר טּוג דְנּוא ּבייוז ןייַא ןּופ רעֶנעֶמ ןייַז רעֶניִד

 סאָו איִד ןיִראָו :רעֶזייֵה עֶרֶעייֵז דְנּוא רעֶדְניִק עֶרֶעייֵז
 -יֹורְג דְנּוא דְנאַטְש ןעֶטּוג ַא ןעֶּבְרעוֶוְרעֶד רעֶניִד עֶטּוג ןעֶנעֶז
 :חיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא זיִא םאִז ןעֶּביֹולְג םיִא ןֹוחָטִּב ןעֶס

 ּוצ ְּךייֵלְג ףאָה ְּךיִא םעֶדְניִא ,ריִד ְךיִא ּבייַרְׁש ןעֶכאַז עֶזיִד
 טְסְלאָז אּוד זַא ;ְךיִמ עֶמיֹוז ָּךיִא ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶמּוק ּוצ ריִד
 םעֶד ןיֵא ןעֶרְהיִפְפיֹוא ְּךיִז ףְראַדעֶּב ןעֶמ יֹוזַא איו ןעֶסיִו
 ןעֶגיִדעֶּבעֶל םעֶד ןּופ הָלֵהְק איִד ויִא סאָו ,טאָג ןּופ זיֹוה
 ראַפ דְנּוא :טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ דְנּורְג דְנּוא לייֵז ַא ,טאָג
 ןּופ רוס רעֶד ויִא סיֹורְג זַא טְנעֶקְרעֶדְנָא םִע זיִא םיוִועָב

 ;טְבְרּופְסעֶטאָג
 ,שייֵלְפ םיִא ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶד
 וצ ןעֶויוִועֶּב ְּךיִז טאָה .טְסייֵנ םיִא טְניִטְרעֶּפְטְכעֶרעֶג
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 ןעֶזעוֶועֶג טְגיִדעֶרְּפעֶג םִיֹוג איד ןעֶׁשיוִוְצ זיִא ,םִיִכָאְלַמ

 ןיִא ןעֶמּונעֶגְפיֹורַא זיִא ,טְלעוֶו רעֶד ןיִא טְּביֹולְגעֶב זיִא

 :טייֵקְכיִלְרעֶה
 ד לעטיפאק

 ןעֶטייֵצ עֶרעֶטעֶּפְׁש ןיִא זַא ְּךיִלְטייֵד טְנאָז טְסייֵג רעֶד רעֶּבָא
 -עוֶו דְנּוא ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ ןעֶלאַפְקעוֶוַא עֶביִלְּטֶע ןעֶלעוֶו

 דְנּוא רעֶטְסייֵג עֶגיִדְנעֶרְהיִפְרעֶפ ּוצ ןייַז םאַזְקְרעֶמְפיֹוא ןעֶל
 םִנעֶמעֶוֶו ,הָפיִנֲח טיִמ ןעֶניִל ןעֶדעֶר סאָו :םיִדֵׁש ןּופ ןעֶרְהעֶל
 :ןעֶזייֵא םייַה ַא טיִמ איז יֹוזַא טְנעֶכייֵצעֶגְנייַא זיִא ןעֶסיוִועֶנ
 ּפֶא ְּךיִז ןעֶטיִּבעֶג דִנּוא ןעֶּבאָה ּוצ הָנּותַח ןעֶטיִּבְרעֶפ םאו
 איד זַא ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה טאָב םאוָו וייַּפְש ןּופ ןעֶטְלאַהּוצ
 סֶע ןעֶלאָז טייֵהְרְהאָו איִד ןעֶנעֶקְרעֶד דְנּוא ןעֶּביֹולְג םאוָו
 ןּופ םיִנעֶפעֶׁשעֶּב םעֶביֵלְטיִא ןיִראָו :קְנאַד טיִמ .ןעֶמעֶנְנָא
 ןעֶרעֶוֶו ּוצ ןעֶפְראָוְראַפ זיִא ְּךאַז ןייק דִנּוא ,טּוב זיִא טאָג
 -ייֵהעֶג זיִא םֶע ןיִראָו :קְנאַד טיִמ ןָא סֶע טְמעֶנ ןעֶמ ןעוֶו

 ;תֹונֲחְּת דְנּוא טאָג ןּופ טְראָָו םעֶד ְָּךְרּוד טְגיֵל :
 רעֶדיִרְּב איִד ּוצ ןעֶלְהעֶפְמֶע ןעֶכאַז עֶזיִד טְסְלאָז אּוד ןעוֶו
 סאָזו .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ רעֶניִד רעֶמּונ ַא ןייַז אּוד טְסְלאָז
 ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןיִא ןעֶניֹוצעֶנְפיֹוא טְזיִּב
 :ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ טְזיִּב אּוד םאִו עֶרְהעֶל עֶטּוג איִד ןּופ דְנּוא
 עֶניִדְריוְנּוא דְנּוא עֶׁשיִרעֶּבייוַו עֶטְלַא איִד דייֵמְרעֶפ רעֶּבָא
 :טייֵקְניִמּורְפ רעֶד ּוצ טְסְּבְלעֶז ָּךיִד ּביִא דְנּוא ;תֹוׂשֲעַמ
 -ּורפ רעֶּבָא ;ָּךיִלְציִנ גיִנעוֶו זיִא ףּונ ןּופ גְנּוּביִא איד ןיִראָו
 הָחָטְבַה טאָה איִז םעֶדְניִא ;ְךיִלְציִנ םעֶלַא ּוצ זיִא טייֵקְניִמ
 סאָד :ןעֶמּוק טעוֶו סאו םעֶד ןּופ דְנּוא ןעֶּבעֶל םעֶזוִד ןּופ
 ןיִראָו :ןעֶמעֶנּוצְנָא טְרעוֶו ץְנאַג דְנּוא ,רעֶכיִז זיִא טְראָו

 ריִמ לייװ ,ןעֶטייֵרְטְש דְנּוא ריִמ ןעֶטייִּבְרַא .ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 רעֶד זיִא רעֶכְלעוֶו ,טאָנ ןעֶניִדעֶּבעֶל םיִא טְפאָהעֶג ןעֶּבאָה
 :;עֶניִּביֹולְג איִד ןּופ סְנעֶטְסיימ ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןּופ רעֶטעֶר
 :ןעֶרְהעֶל דנּוא ןעֶלְהעֶפעֶּב אוד טְסְלאָז ןעֶכאַז עֶזיִד
 -ייֵנ ,דְנעֶנּוי עֶנייַד ראפ ןעֶטְכַאְרעֶפ טיִנ רעֶנייֵק ָּךיִד זאָל
 ןיִא ,טְראו ןיִא עֶגיִּביֹולְג איִד ּוצ דְליִּבְראָפ ַא אייֵז טֶרָע
 זיִּב :טייקְניִנייַר ןיִא ,ןעֶּביֹולְג ןיִא ,עָּביִל ןיִא ,בֶנּורְהיִפְפיֹוא

 ּוצ ,ןעֶנְראָו םּוצ ,ןעֶנייֵל םּוצ גְנּוטְכַא ּביִג ןעֶמּוק לעוֶו ְּךיִא
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 ,ריִד ןיִא זיִא סאו הֶנָּתַמ איִד טינ זאָלְרעֶפ :עֶרְהעֶל רעֶד
 ןעֶנעֶלְפיֹוא םעֶד טיִמ הָאּובְנ ְּךְרּוד ןעֶּבעֶנעֶג ריִד זיִא סאו

 ןעֶכאַז עֶזיִד ןיִא הָנֲאַד ּבאָה :םיִנֵקְז איִד ןּופ דְנעֶה איִד ןּופ
 ןּופ לאָז טיִרְׁשְטְראָפ ןייד יִדְּכ ,אייֵז ןיִא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב אייֵז
 טְסְּבְלעֶז ריִד ףיֹוא גְנּוטְכַא ּביִנ :ןעֶרעֶו ןעֶהעֶזעֶג עֶלַא
 אּוד ןעוו ןיִראָו ;ןעֶניִרְד ּבייֵלְּב ,עֶרְהעֶל איִד ףיֹוא דְנּוא
 דְנּוא ןעֶטעֶר טְסְּבְלעֶז ְּךיִד אּוד טְסעוֶו ,ןּוהְט סעֶזיִד טְסעוֶו
 :ְּךיִד ןעֶרעֶה סא איִד ְּךיֹוא

 ה לעטיפאק

 ריִהְזַמ םֶהיֵא אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןעייֵרְׁשְנָא טיִנ אּוד טְסְלאָז ןקָז ַא
 עֶטְלַא איִד :רעֶדיִרְּב איו טייֵל עֶנְנּוי איִד ,רעֶטאָפ ַא איוו
 -ךעֶלַא טיִמ רעֶטְסעוֶוְׁש איז עֶנְנּוי איִד ,רעֶטּומ איז ןֶעיֹורְפ
 סאָו ,תֹונָמְלַא איִד דֹובָּכ ןיִא טְלאַה :טייֵקְרעֶמיֹול אייֵל

 טאָה הֶנְמְלַא עֶנייֵא ןעוֶו רעֶּבָא :תֹונְמְלַא עֶרְהאָו ןעֶנעֶז
 ןעֶנְרעֶל טְׁשְרֶעּוצ אייֵז ןעֶזאָל ְּךעֶלְקיִנייֵא רעֶדָא רעֶדְניִק
 -ךעֶפ ןעֶלאָז דְנּוא םייֵהְרעֶד ןיִא ןייַז םּורְפ ןעֶלאָז אייֵז זַא

 -ָנָא דְנּוא טּוג זיִא סאָד ןיִראָו ;ןְרעֶמְלֶע עֶרֶעייֵז ןעֶטְלעֶג
 זיִא סאו איִד הָנָמְלַא עֶרְהאָו איִד ןּונ :טאָנ ראָפ ןעֶמּונעֶג

 -עֶּב זיִא דְנּוא טאָג ןיִא ןֹוחָשְּב טאָה ןעֶּביִלְּבעֶג ןייֵלַא
 :באָמ דְנּוא טְכאַנ טעֶּבעֶג דְנּוא תֹונֲחִּת עֶרְהיֵא ןיִא גיִדְנעֶטְש
 רֶהיִא אייֵּב טיֹוט זיִא גּונַעַּת ןיִא טְּבעֶל םאִו איִד רעֶּבָא
 יֵדּכ ,ןעֶנאָזְנָא אייֵז אוד טְסְלאָז ןעֶכאַז עֶזיִד דְנּוא :ןעֶּבעל
 -ךעֶפ עֶנייֵא ןעוֶו רעֶּבָא :ףְרּזאוְוְראָפ ןֶהֶא ןייז ןעֶלאָז אייֵז
 ,דְניִזעֶגְזיֹוה רֶהיֵא טֵרְפִּב דְנּוא ,עֶנעֶנייֵא עֶרְהיִא טיִנ טְגְראָז
 זיִא דְנּוא ןעֶּביֹולְו םעֶד טְנעֶקייֵלעֶגְּפָא איִז טאָה יֹוזַא
 :רעֶניִּביֹולְנְנּוא ןייֵא איו רעֶנְרַא
 זיִא איִז ןעֶו ןעֶרעֶו טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא לאָז הָנָמְלַא עֶנייֵא
 סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא ,רֶהאָי ניִצְכעֶז איו רעֶנְנּוי טיִנ
 ראַפ ןעֶמאָנ ןעֶמּוו ַא טאָה םאָו :ןאַמ ןייֵא ןּופ ּבייוװ
 ןעוֶו ,רעֶדְניִק ןעֶניֹוצעֶנְפיֹוא טאָה איִז ןעוֶו ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ
 ןעֶשאִַועֶג טאָה איִז ןעוֶו ,םיִחְרֹוא ןעֶמּונעֶגְפיֹוא טאָה איִז
 ןעֶפְלאָהעֶנְסיֹוא טאָה איִז ןעֶו ,עֶניִלייֵה איִד ןּופ סיִפ איִד
 טְנְלאַפעֶנְּכאָנ טאָה איִז ןעוֶו ,ןעֶמיִלעֶג ןעֶּבאָה סאוָו איד

 -ךעֶּפ תֹונָמְלַא עֶרעֶגְנּוי איִד רעֶּבָא :קְרעֶו עֶטּונ סעֶכיִלְטיִא !



 ה םויתומיט א

 יַחיִׁשָמ ןעֶעֶק ביֵדְנעֶרְהעֶקְּפֶא ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶו ןיִראָָו ; דיימ
 לייוו טָּפְׁשִמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶּבאָה הָנּותַח אייֵז ןעֶליוִו
 דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג הֶזַבְמ ןעֶּביֹולְנ ןעֶטְׁשְרֶע רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז
 ןּופ ןעֶהעֶנּוצְמּורַא דְנּוא ,ןייַז ּוצ ליופ ְּךיֹוא ןעֶנְרעֶל אייֵז
 ְךיֹוא טְרֶעייֵנ ,ליֹוֿפ ר טיִנ דְנּוא ,ןעֶרעֶדְנַא םּוצ זיֹוה ןייַא

 -פעֶׁשעֶג עֶדְמעֶרְּפ ןיִא ְּךיִז ןעֶׁשיִמ אייֵז דְנּוא ,רעֶרעֶדיֹולְּפ
 ליוװ םּורְד :טיִנ ןעֶלאָז אייֵז םאָו םאָד ןעֶדעֶר דְנּוא ,ןעֶט

 רעֶדְניִק ,ןעֶּבאָה הָנּותַח ןעֶלאָז ןְעיֹורְפ עֶרעֶנְנּוי איִד זַא ְּךיִא
 -עֶנ עֶנייֵק ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶרְהיִּפ דְניִזעֶגְזיֹוד םעֶד ,ןעֶניוִועֶנ

 5 עֶביֵלְטֶע ןיִראָה :ןְרעֶטְסעֶל ּוצ ןעֶּבעֶג דְנייֵפ םעֶד טייֵהְנעֶגעֶל
 ַא ןעוֶו :ןָטָׂש םעֶד ְּךאָנ טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא ןיֹוׁש ְּךיִז ןעֶּבאָה
 ןעֶפְלעֶהְסיֹוא אייֵז איִז זאָל תֹונָמְלַא טאָה איֹורְפ עֶניִּביולְג
 לאָז איִז יֵדָּכ ןעֶרעֶו טְרעוֶוְׁשעֶּב טיִנ הָלִהְק איִד זאָל דְנּוא
 :תֹונָמְלַא עֶרְהאָו ןעֶנעֶז םאֶ איִד ןעֶפְלעֶהְסיֹוא ןעֶנעֶק
 גיִדְריז טְלאַה רעֶניִטְלעוֶועֶנ עֶטּוג ןעֶנעֶז סאָו עֶטְצֶלֶע איִד
 ןיִא ןעֶטייֵּבְרַא םאָו איִד ןעֶטְסייֵמ ,דֹובָּכ ןעֶטְלעֶּפאָד ןּופ
 טְסְלאָז אּוד ,טְגאָז טְּפיִרְׁש איד ןיִראָו ; עֶרֶהעֶל דְנּוא טְראָו
 ;ּטְׁשעֶרְד רֶע ןעוֶו םֶקֶא םעֶד ןּופ ליֹומ םאָד ןעֶמיִלְׁשְרעֶפ טיִנ
 :ןיֹול ןייַז טְרעֶו זיִא רעֶטייֵּבְרַא רעֶד דְנּוא .'ד ה"ּכ םירבד

 ראָפ ןעֶד אייֵז םִע ןעֶשְצֶלֶע ןייֵא ןעֶגעֶק גאָלְקְנָא ןייק טיִנםעֶנ
 ראַפ אודטְסְלאָז ןעֶניִדְניִז סאוָו איִד : תֹודַע אייֵרְד רעֶדָא אייוַוְצ

 :ןעֶּמְכְראָפ ְּךיִז ןעֶלאָז עֶניִרְּביִא איִד יִדְּכ ,ןעֶפאָרְטְׁש עֶלַא
 דָנּוא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַפ דְנּוא טאָנ ראָפ ןָא ריִד גאָז ָּךיִא
 טְסְלאָז אּוד זַא ,םיִכ ָאְלַמ עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא איִד ראַפ

 ןיִא טְסְלאָז דְנּוא ,לייֵהְטְרּואְראָפ ןִהֶא ןעֶטְלאַה ןעֶכאַז עֶזיִד
 איִד םעֶנייֵק ףיֹוא געֶל :םיִנָּפ אֵׂשֹונ ַא ןייַז ְּךאַז עֶנייֵק
 עֶדְמעֶרְפ ןַא לייֵהְט ןייק טיִנ ּבאָה דִנּוא ,דֶניוִוְׁשעֶנ דְנעֶה
 3 טֶרֶעייֵנ ,רעֶסאַוַו רֶהעֶמ טיִנ קְניִרְט :ןייֵר ָּךיִד טְלאַה {דֶניִז
 עֶליִּפ עֶנייַד דְנּוא ןעֶנאָמ ןייד ןעֶנעוֶו ןייוו לעֶסיִּבַא םעֶנ

 ראָלְק ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ עֶביִלְטֶע ןּופ דְניִז איִד :ןעֶטייֵהְקְנאַרְק
 -ָנַא דְנּוא ,טָּפְׁשִמ ּוצ םיֹואְראָפ ןעֶהעֶנ אייֵז דְנּוא ,םיֹואְראָפ
 םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ איִד ָּךיֹוא יֹוזַא :ְךאָנ אייֵז ןעֶנְלאָפ עֶרעֶד

 איד דְנּוא ,םיֹואְראָפ ראָלְק ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ עֶכיִלְטע ןּופ
 ;ןעֶרעֶ ןעֶנְראָּבְרעֶפ טיִנ ןעֶנעֶק יֹוזַא טיִנ ןעֶנעֶז םאָו
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 ו לעטיפאק
 עֶרייֵז ןעֶלאָז ְּךאָי םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנעֶז םאוָו טְכעֶנְק ליִפ יֹוזַא
 יִדְּכ ,דֹובָּכ אייֵלְרעֶלַא ןיִא ןעֶטְלאַה גיִדְריוִו ןעֶראַה עֶנעֶגייֵא
 .-ְסעֶלעֶג טיִנ ןעֶלאָז עֶרְהעֶל איִד דְנּוא טאָג ןּופ ןעֶמאָנ רעֶד
 ןעֶראַה עֶניִּביֹולְג ןעֶּבאָה םאִו איִד דְנּוא :ןעֶרעֶו טְרעֶט

 העֶריִרְּב ןעֶנעֶז אייֵז לייו .ןעֶטְכַאָרעֶפ טיִנ אייֵז ןעֶלאָז
 עֶניִּבֹולְג ןעֶנעֶז אייז לייו ,ןעֶניִד רעֶּביִל אייז ןעֶזאָל טְרֶעייֵג
 ;קְרעוֶו ןעֶטּוג םיִא לייֵהְט ַא ןעֶּבאָה םאִו .עֶטְּביִלעֶג דְנּוא
 ;ןעֶנְראוָו דְנּוא ןעֶרְהעֶל אּוד טְסְלאָז ןעֶבאַז עֶזיִד
 םיִּכְסַמ טיִנ זיִא דְנּוא ,שְרעֶדְנַא טְרְהעֶל רעֶנייֵא ןעוֶו
 ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ רעֶטְרעֶוֶו עֶדְנּוזעֶג איִד ּוצ
 רֶע ויִא יֹוזַא :תַדַה יִפְּכ זיִא סאו עֶרְהעֶל איִד ּוצ דְנּוא

 טְקְנעֶרק טְרֶעייֵנ ,טיִנְראָג טְהעֶטְׁשְראַפ דְנּוא ,ןעֶזאָלְּבעֶגְפיֹוא
 ןּופְרעֶד ,רעֶטְרעֶו רעֶּביִא טייֵרְמְׁש דְנּוא תֹולֲֵאֵׁש טיִמ ְָּךיִז

 עֶטְכעֶלְׁש ,ןעֶגְנּורעֶטְסעֶל ,קְנאַצעֶג ,הָאְנִק םיֹורַא טְמּוק
 -ָךעֶפ ַא ןעֶּבאָה סאו ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ תֶקֹולְחַמ :ןעֶקְנאַדעֶג
 ,טייֵהְרְהאָו איִד טיִנ ןעֶנעֶק דְנּוא דְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶנעֶּבְראָד
 :ןיוִועֶג םּוצ לעֶטיִמ ַא זיִא טייֵקְניִמּורְּפ זַא ןעֶקְנעֶד סאוָו
 :ןיועֶב רעֶסיֹורְג זיִא םייֵהְנעֶדיִרְפּוצ טיִמ טיִיִקְניִמּורְפ דְנּוא

 טְכאַרְּבעֶגְנייַרַא טְלעוֶו רעֶד ןיִא טיִנְראָג ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראוָו
 רעֶּבָא :ןעֶרְהיִפְסיֹורַא טיִנְראָג ְּךיֹוא ןעֶנעֶק ריִמ ןיִראוָו
 -ךעֶד ריִמ ןעֶזאָל גְנּודייַלְק דְנּוא זייֵּפְש ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו
 ןעֶרעוֶו ְּךייֵר ןעֶליוִו סאו איִד רעֶּבָא :ןייַז ןעֶדיִרְפּוצ טיִמ
 עֶליִפ דְנּוא ץעֶנ ַא דְנּוא בָנּופיִרְּפ ַא ןיִא ןייֵרַא ןעֶלאַפ

 ןעֶקְניִזְראַפ סאָו .ןעֶטייֵקְגיִטְסּולְנ עֶכיִלְדְנעֶׁש דְנּוא עֶׁשיִראַנ
 :גְנאַגְרעֶטְנּוא דְנּוא םיִנעָּבְראַדְרעֶפ ןיִא ןעֶׁשְנעֶמ איִד
 -ְךעֶלַא ןּופ לעֶצְראוָו ַא זיִא דְלעֶנ ןּופ עֶּביִל איד ןיִראָו
 ןעֶנעֶז דְנּוא טְסּולְנעֶג ןעֶּבאָה עֶניִנייֵא סאו ,לעֶּביִא אייֵל
 ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶראָועֶג טְרְהיִּפְרעֶפ ןעֶּביֹולְנ םעֶד ןּופ
 :םיִרּוסִי ליִפ טיִמ ןעֶכאָמְׁשעֶג ְּךיִז
 ;ןעֶכאַז עֶזיִד ןּופ היִלְפ ,טאָנ ןּופ ןאַמ ָא ,אוד דְנּוא

 ןעֶּביֹולְג .טייקְניִמּורְפ ,טייקְניִטְכעֶרעֶג ְּךאָנ גאָי רעֶּבָא
 ןעֶטּוג םעֶד טייֵרְטְׁש :טייקְניִהְטּומעֶד ,דְלּודעֶנ ןעֶּביִל

 ןעֶּבעֶל עֶניִּבֶע ּםאָד ףייֵרְגְרעֶד ,ןעֶּביֹולְג םעֶד ןּופ טייֵרְּטְׁש



 ו םויתומימ א |
 -עֶּב טְסאָה דָנּוא ,ןעֶפּורעֶג ְּךיֹוא טְסיִּב אּוד ןעֶכְלעוֶו ּוצ
 גאָז ְּךיִא :תֹודע עֶליִפ ראָפ םיִנְנייֵצ עֶטּוג םאָד טְנייֵצ
 דְנּוא גיִדעֶּבעֶל םעֶלַא טְבאַמ רעֶכְלעוֶו טאָנ ראָפ ןָא ריִד
 םֹוטאָליִּפ םֹויְטְנֶּפ רעֶטְנּוא טאָה רעֶד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ראָפ
 ןעֶטְלאַה טְסְלאָז אּוד זַא :םיִנְגייֵצ עֶטּוב סאָד טְגייֵצעֶּב

 זיִּב םְרּואָוְראָפ ַא ןְהֶא דְנּוא קעֶלְפ ַא ןְהֶא טאָּבעֶג םאָד
 רעֶכְלעֶו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶקעֶלְּפְטְנַא םוצ

 רעֶטְׁשְנעֶּבעֶג רעֶד ,ןעֶטייֵצ עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ןיִא ןעֶזייוֵועֶּב טעדֶז
 דְנּוא עֶגיִנעֶק ןּופ גיִנעֶק רעֶד ,רעֶניִטְכעֶמ ןייֵלַא דְנּוא
 -בְרעֶמְׁשְנּוא טאָה ןייַלַא רעֶבְלעוֶו :ןעֶראַה ןּופ ראַה רעֶד
 טיִנ ןאָק ןעֶמ םאָו טְכיֵל םיִא טְניֹואוְו רעֶד ,טייֵקְכיִל

 ןעֶהעֶזעֶג טאָה ׁשְנעֶמ ןייק ןעֶכְלעוֶו ,ןעֶטעֶרְטּוצ ּוצְרעֶד
 דֹובָּכ רעֶד אייֵז םעֶד ּוצ ;ןעֶהעֶז טיִנ םֶהיֵא ןאָק דְנּוא

 :ןַמָא ;טְכאַמ עֶניִּבֲע איִד רֶנֹז
 אייז זַא ,טְלעֶו רעֶזיִד ןיֵא ְּךייֵר ןעֶנעֶז סאָו איִד טיִּבעֶנ
 ןיִא ןעֶּפאָה טיִנ ןעֶלאָז דְנּוא ,ןייַז גיִהְטּומְכיֹוה טיִנ ןעֶלאָז
 -עֶּבעֶל םעֶד ןיִא טְרֶעייֵנ ,רעֶכיִז טיִנ זיִא סאָו תּוריִׁשֲע
 :ןעֶסיִנעֶג ּוצ ְּךיִלְכייֵר םעֶלַא םֶנּוא טְּביִנ רעֶד טאָנ ןעֶניִד
 םיִׂשֲעַמ ןיִא ְךייֵר ןייז ןעֶלאָז ,ןּוהְמ סעֶטּוג ןעֶלאָז אייֵז זַא
 :ןעֶפְלעֶה עֶרעֶדְנַא ןעֶלאָז ,גיִּבעֶנייַרְפ ןייַז ןעֶלאָז ,םיִבֹוט
 עֶרעֶטעֶּפְׁש ראַפ דְנּורְנ ןעֶמּוג ַא ןעֶנעֶלְּפָא ְּךיִז ןעֶלאָז רֶנּוא

 :ןעֶמעֶנְנָא ןעֶּבעֶל עֶכיִלְרְהאָָו םאָד ןעֶלאָז אייז יֵדְּכ ,ןעֶטייֵצ
 דְנּוא ,טֶעיֹורְטְרעֶפְנָא ריִד ּויִא סאָו סאָד טיִה ,םֹויָתֹומיִט ָא
 םיִחּוּכְו איִד דְנּוא דער עֶניִדעֶל דֵנּוא עֶנידְריווְנּוא דייֵמְרעֶפ
 ןעֶּבאָה עֶכיֵלְמֶע סאָו :םיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶׁשְלאַּפ רעֶד ןּופ
 םעֶד ןעֶנעֶו טְֶריִאעֶג ָּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ;םְגייֵצעֶגְנָא
 .ןעֶּביֹולְג
 ;ףיַא םיִמ ןייַז לאָז דאָנְנ
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 םעֶד ןופ ףיִרָּב רעֶטייוֵוְצ רעֶד

 ,סֹויתֹומיִט .ּוצ סֹולֹוּפ לעֶטְסאּפַא

 םעֶד ְךְרּוד ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןּופ לעֶטְסאַּפַא ןייֵא ,םולוּפ

 זיִא םאִו ןעֶּבעֶל ןּופ הָחָמְבַה רעֶד ְּךאָנ טאָג ןּופ ןעֶליוִו
 ;דְניֵק םעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ םֹויִתֹומיִט ּוצ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא
 םעֶד טאָג ןּופ ןעֶריִרְפ דְנּוא טייֵקְניִצְרעֶהְמעֶראַּב דאָנְג
 :ַחיִשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא ,רעֶטאָפ

 טיִמ ןָא תֹובָא עֶנייֵמ ןּופ ןיִד ְּךיִא םעֶד ;טאָנ קְנאַד ְּךיִא

 ןעֶרעֶהְפיֹוא ןְהֶא ְךיִד קְנעֶדעֶג ְּךיִא זַא ,ןעֶסיוִועֶג םעֶנייֵר
 -ְךעֶפ ְּךיִא דְנּוא :גאָט דְנּוא טְכאַנ עֶטעֶּבעֶג עֶנייֵמ ןיִא
 עֶנייַד קְנעֶרעֶג ְָּךיִא לייװ עֶהעֶז ּוצ ךיִד רֶהעֶז גְנאַל
 :דייַרְפ טיִמ ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד לאָז ָּךיִא יֵדְּכ ,ןעֶרעֶרְט
 ןיִא זיִא םאָז ןעֶּביֹולְג םעֶד ןָא ְּךיִמ ןְהאָמְרעֶד ְּךיִא ןעוֶו
 עֶנייֵד ןיִא טְניֹואוְועֶג טְשְרֶעּוצ טאָה סאוָז ,הָפיִנֲח ןְהֶא ריִד
 ָךיִא דְנּוא ,אָקיִנְבַא רעֶטּומ עֶנייֵד ןיִא דְנּוא םיִאֹול עֶּבאָּב
 :ריִד ןיִא ְּךיֹוא זיִא רֶע זַא טְרעֶכיִזְרעֶפ ןיִּב

 ןעֶקעוֶוְרעֶד ְטְסְלאָז אּוד ְּךיִד ךיִא ןְהאָמְרעֶד ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 -פיֹוַא םעֶד ְּךְרּוד ריִד ןיִא זיִא סאו טאָנ ןּופ הָנָּתַמ איִד
 טיִנ םֶנּוא טאָה טאָג ןיִראָה :דְנעֶה עֶנייֵמ ןּופ ןעֶגעֶל

 דְנּוא טְפאַרְק ןּופ טְרֶעייֵנ ,טְכְראָפ ןּופ טְסייֵג ַא ןעֶּבעֶגעֶג
 םעֶד טיִמ טִיָנ ְךיִד םֶהעֶׁש םּורָד :דְנאַטְׁשְרעֶפ דְנּוא עֶּביִל 8

10 

 -עֶּג ןַַיַז ריִמ טיִמ דנּוא ,ראַה ןעֶרעֶזְנּוא ןּופ םיִנְנייֵצ
 טיִמ ןעֶדייֵל איִד ןיִא לייֵהְמ ַא ּבאָה םֶרֶעייֵנ ,םעֶנעֶגְנאַפ
 טאָה רעֶד :טאָנ ןּופ טְכאַמ רעֶד ְּךאָנ הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד
 עֶנייֵא טיִמ ןעֶפּורעֶּב םֶנּוא טאָה דנּוא ,טעֶטעֶרעֶג םנּוא
 טְרֶעייֵנ םיִׂשֲעַמ עֶרעֶזְנּוא ְךאָנ טיִנ ,גְנּופּורעֶּב עֶניִלייַה
 םֶנּוא זיִא םאִו ,דאָנְנ דְנּוא הָנְוַּכ עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז ְּךאָנ
 ןעֶטייֵצ עֶניִּבַע ןּופ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶג
 רעֶד ְּךְרּוד ןעֶראועֶג טְקעֶלְפְטְנַא דְנּוצַא זיִא רעֶּבָא :ןָא

 רעֶד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי רעֶטעֶר ןעֶרעֶזְנּוא ןּופ גְנּוקעֶלְּפְטְנַא
242 



 ב א םויתומימ ב |
 ןעֶּבעֶל טְכאַרְּבעֶג טאָה דְנּוא ,טיֹוט םעֶד טְרעֶטְׁשּוצ טאָה

 הָרּוׂשְּב רעֶד ְּךְרּוד טְכיֵל םּוצ םיִנעֶּבְרעֶדְרעֶפְנוַא דְנּוא

 רעֶגיִדעֶרְּפ ַא םִלַא טְלעֶטְׁשעֶגְנָא ְּךיִא ןיִּב ּוצְרעֶד :הֶבֹוט
 ְךיִא דיל ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :רעֶרְהעֶל דְנּוא לעֶטְסאָּפַא דְנּוא

 ןיִראָו ,טיִנ ְּךיִמ םֶהעֶׁש ָּךיִא רעֶּבָא ,ןעֶכאַז עֶזיִד ְּךיֹוא
 ְךיִא דְנּוא ,טְּביֹולְנעֶב ּבאָה ְּךיִא ןעֶמעוֶו ןיִא םייֵז ָּךיִא
 סאו סאָד ןעֶרְהאוָועֶּב ּוצ גיִטְכעֶמ זיִא רֶע זַא םיוִועָנ ןיִּב
 טְלאַה :נאָמ םעֶנעֶי ּוצ זיִּב טֶעיֹורְטְרעֶפ םֶהיֵא ּבאָה ָּךיִא
 סאָו ,רעֶטְרעוֶו עֶדְנּוזעֶג איִד ןּופ רֶליִּבְראָפ םאָד טְסעֶפ
 עֶּבִל דְנּוא ןעֶּביֹולְנ ןיִא טְרעֶהעֶג ריִמ ןּופ םֶסאָה אּוד
 זיִא סאָו עֶטּונ םאָד טיִה :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןיִא זיִא םאִז
 טְניֹואְו סאָו ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ָּךְרּוד טֶעיֹורְטְרעֶפְנָא ריִד
 :םִנּוא ןיִא
 ןעֶּבאָה אָיְסַא ןיִא ןעֶנעֶז םאִו עֶלַא זַא ,אּוד טְסייוֵו סאָד
 םֹולעֶגיִפ זיִא עֶכְלעוֶו ןעֶׁשיוִוְצ ,טְרְהעֶקעֶגְקעוֶוַא ריִמ ןּופ ָּךיִז
 םעֶד ּוצ דֶסֶח ןעֶּבעֶג לאָז ראַה רעֶד :םיִנעֶנאָמְרעֶה דְנּוא

 -ךעֶד םֶפֶא ְָּךיִמ טאָה רֶע ןיִראָו ,םֹוראָפיִסיִנָא ןּופ זיֹוה
 עֶנייֵמ טיִמ טְמְהעֶׁשעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה דְנּוא ,טְקיִװְק
 טאָה םיֹור ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןעוֶו טְרֶעייֵנ :ןעֶטעֶק
 :ןעֶניִפעֶג ְּךיִמ זנאָה דְנּוא טְכּוזעֶג םאַזְקְרעֶמְפיֹוא ָּךיִמ רֶע
 דאָנְנ ןעֶניִפעֶג לאָז רֶע זַא ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לאָז ראַה רעֶד
 טאָה רֶע ליִפ איז דְנּוא .גאָט םעֶנעֶי ןיִא ראַה םעֶד אייֵּב
 :םּוג רֶהעֶז אּוד טְסייוֵו טְניִדעֶג םֹוזעֶפֶע ןיִא ריִמ

 ב לעטיפאק
 סאו דאָנְנ רעֶד ןיִא קְראַטְׁש אייֵז ,דְניֵק ןייֵמ אּוד ,םּורָד
 טְסאָה אּוד סאוָו ןעֶכאַז איִד דנּוא .:ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשָי ןיִא זיִא
 ּוצ ּביָנְרעֶּביִא עֶזיִד ,תּודֵע עֶליִפ ָּךְרּוד טְרעֶהעֶג ריִמ ןּופ

 עֶרעֶדְנַא ןעֶנעֶק ְּךיֹוא ןעֶלאָז םאִו ,ןעֶׁשְנעֶמ עייֵרְטעֶנ
 טאַדְלאָס רעֶטּוג ַא איו לעֶּביִא ןיִא טיִמ דייֵל :ןעֶרְהעֶל
 -ְראַפ ןעֶּבְראַָועֶגְנָא זיִא סאָו רעֶנייֵק :ַחיִׁשָמַה ַעּושֵי ןּופ
 לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ ןעֶכאַּז איד ןיִא ְּךיִז טְלעֶקיִוו
 :טאַדְלאָס ַא ראַפ ןעֶמּונעֶג םֶהיֵא טאָה סאוָו םעֶד ןעֶלעֶפעֶב
 טְנייֵרְקעֶג טיִנ רֶע זיִא ,טייֵרְמְׁש רעֶנייֵא ּוליִּפַא ןעדֶו דְנּוא
 ןאַמְרעֶקַא רעֶד :ץעֶזעֶג םעֶד ְּךאָנ טייֵרְטְׁש רֶע ןעֶד אייֵז םִע
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 הרע תט סט ב

 :טֶכּורְפ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ טְשְרֶעוצ זומ םייֵַּבְרַא סאו

 ריִד טעוֶו ראַה רעֶד ןיִראָו ;גאָז ָּךיִא סאָו העָטְׁשְרעֶפ

 :ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא ןעֶּבעֶג רְנאַטְׁשְרעֶפ
 ןּופ ןעֶמאָז םעֶד ןּופ זיִא רעֶד ַחיִׁשַמַה ַעּוׁשִי ןָא קְנעֶדעֶג

 עֶנייֵמ ְּךאָנ עֶטיֹוט איִד ןּופ ןעֶנאַטְשעֶגְפיֹוא זיִא רעֶד ריִוָד
 ןעֶּטעֶק ּוצ ויִּב לעֶּביִא ְּךיִא דייל ןעֶניִרְד :הָבֹוט הָרּוׂשְּב
 זיִא טאָג ןּופ טְראָו סאָד רעֶּבָא ,רעֶטעֶהְטְלעֶּביִא ןייַא איו
 ןעֶנעוֶו םעֶלַא ְּךיִא נאָרְמְרעֶד ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :טעֶטעֶקעֶג טיִנ

 ןעֶטְלאַהְרעֶד ְּךיֹוא ןעֶלאָז אייֵ יִדְּכ ,עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא איִד
 רעֶניִּבֲֶע טיִמ ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ןיִא זיִא סאָו הָעּוׁשְִי איִד

 ריִמ ןעֶו ןיִראָו ;רעֶכיִז זיִא טְראָו סאָד :טייקְכיִלְרעֶה
 :ןעֶּבעֶל םֶהיֵא טיִמ ְךיֹוא ריִמ ןעֶלעוֶו םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבְראַטְׁש
 ,ןעֶׁשְרעֶה םֶהיֵא טיִמ ְּךיֹוא ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶנאָרְמְרעֶד ריִמ ןעוֶו
 -ךעֶפ ְּךיֹוא םִנּוא רֶע טעוֶו ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ םֶהיֵא ריִמ ןעוֶו

 ְךאָד רֶע טְּבייֵלְּב אייֵרְטעְֶנּוא ןעֶנעֶז ריִמ ןעוֶו :ןעֶנעֶקייֵל
 :ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ טְסְּבְלעֶז טיִנ ְּךיִז ןאָק רֶע ןיִראָו ,אייֵרְטעֶנ
 םעֶד ראָפ גייֵצעֶּב דְנּוא ,ןעֶכאַז עֶזיִד ןָא אייֵז ןְהאָמְרעֶד
 טיִנְראָג רעֶטְרעֶוֶו רעֶּביִא ןעֶקְנאַצ טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ראַה
 :ןעֶרעֶה סאו איד ןּופ ןעֶּבְראַדְרעֶפ םּוצ טְרְעייֵנ ,ןעֶצּונ םּוצ
 ּוצ םְפיִרְּפעֶג ןעֶזייוַועֶּב ְּךיִד טְסְלאָז אּוד זַא ְּךיִד גיִסייֵלְפ
 ןעֶמְהעֶׁש ּוצ טיִנ ְּךיִז ףְראַדעֶּב סאו רעֶטייֵּבְרַא ןייֵא ,טאָג
 רעֶּבָא :טייֵהְרְהאו ןּופ טְראוָו סאָד גיִטְכיִר טְלייֵהְטּוצ סאוָו
 אייֵז ןיִראוָז ;דעֶר עֶניִדעֶל דְנֹוא עֶגיִדְריווְנּוא איִד דייֵמְרעֶפ
 טעֶװ טְראָו רֶעייֵז דְנּוא :תֹועְׁשֹר םּוצ ןעֶסְקאַו ןעֶלעוֶו

 ןעֶנעֶז עֶכְלעֶװ ןעֶׁשיִוְצ ;םֶּבעֶרְק ַא איװ ןעֶמעֶרְפ
 טְריִאעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו :םֹוטעֶליִפ דְנּוא םֹואעֶנעֶמיִה
 תיְחִּת זַא ןעֶנאָז אייֵז םעֶדְניִא ,טייֵהְרְהאָו רעֶד ןעֶנעוֶו
 םעֶד ןעֶרעֶטְׁשּוצ אייֵז דְנּוא ,ןעֶהעֶׁשעֶג ןיֹוׁש זיִא םיִתָמַה

 ןּופ דֶנּורְג רעֶטְסעֶפ רעֶד רעֶּבָא :עֶכיִלְטֶע ןּופ ןעֶּביֹולְג
 איד ןעֶק ראַה רעֶד ,לעֶניִז ןעֶזיִד טאָה דְנּוא ,טְהעֶמְׁש טאָנ
 םעֶד טְנעֶנ סאָו רעֶכיִלְטיִא ְּךיִז זאָל דְנּוא ;ןייז ןעֶנעֶז סאוָו
 :םייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא ןּופ ןּוהְטִּפֶא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ
 ןעֶנאַהְראַפ זיִא זיוה סיֹּורְנ ַא ןיִא .'ה ז"ט רבדמב ; גיי ו"כ היעשי

 ָךיֹוא טְרֶעייֵנ ,םיִלָּכ עֶנְרעֶּבְליִז רֶנּוא עֶנעֶדְלאָג רונ טיִנ



 ג ב םויתומיטמ ב
 דְנּוא דֹובָּב ּוצ עֶניִנייֵא דָנּוא ,עֶׁשיִדְרֶע דְנּוא עֶנְרעֶצְליִה
 ְךיִז טעֶו רעֶציִמיִא ןעֶו םּורְד :דְנאַׁש ּוצ עֶרעֶדְנַא

 -ייֵהעֶג ,דֹובָּכ ּוצ יֵלַּכ ַא ןייַז רֶע טעוֶו ,עֶזיִד ןּופ ןעֶניִנייֵר
 ןעֶביִלְטיִא ּוצ טייַרְּבעֶגְנָא ,תִיַּבַה לַעַּב םעֶד ּוצ ָּךיִלְצּונ ,טְגיִל
 :קְרעֶו ןעֶטּוג
 רעֶּבָא ,דְנעֶנּוי רעֶד ןּופ ןעֶטייֵקְגיִטְסּולְג איד ןּופ ןּונ הִיַלְפ
 איד טיִמ ןעֶדיִרְפ ,עֶּביִל ,ןעֶּביֹולְג ,טייקְגיִטְבעֶרעֶג ְּךאָנ גאָי
 דְנּוא :ןעֶצְראַה םעֶנייֵר ַא םיֹוא ראַה םעֶד ןָא ןעֶפּור םאָוָו
 לייוַו ,תֹולֲאַׁש עֶטְרְהעֶלעֶגְנּוא דְנּוא עֶׁשיִראַנ איִד דייֵמְרעֶפ
 טְכעֶנְק רעֶד דְנּוא :אייֵרעֶניִרְק ןעֶכאַמ אייֵז זַא טְסייוֵו אּוד
 ּוצ דְניִלעֶג טְרֶעייֵנ ,רעֶניִרְק ַא ןייַז טיִנ זּומ ראַה םעֶד ןּופ
 ּוליִפַא ןאָק םאָח רעֶרְהעֶל רעֶטּוג ַא ןעֶׁשְנעֶמ עַלַא
 ? טייקְגיִרדיִנ טימ ןעֶפאָרְטְׁש ןאָק םאָו :ןעֶדייֵל םעֶטְכעֶלְׁש

 טאָב אייֵז טעוֶו רעֶמאָט ,רעֶדיווְרעֶד ָּךיִז ןעֶצעֶז סאוָז איִד
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 . :טייֵהְרְהאָו איד ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד םּוצ הָבּוׁשְּת ןעֶּבעֶנ
 םעֶד ןּופ ץעֶנ םעֶד ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶניִרְטְנַא ןעֶלאָז אייֵז דְנּאא

 ְךאָנ ןעֶגְנאַפעֶג םֶהיֵא אייֵּב ןעֶנעֶז אייֵז םעֶדְניִא ןָמָׂש
 :ןעֶליוו ןייַז

 ב לעטיפאק
 ןעֶלעוֶו געֶט עֶטְצעֶל איד ןיִא זַא ,ןעֶסיוו טְסְלאָז אּוד דְנּוא

 ןעֶלעוֶו ןעֶׁשְנעֶמ איד ןיִראָו :ןעֶרעוו ןעֶטייֵצ עֶכיִלְרעוֶוְׁש
 ,דָלעֶג ןּופ רעֶּבאָהְּביִל ,טְסְּבְלעֶז ְּךיִז ןּופ רעֶּבאָהְּביִל ןייַז
 ןעֶגעֶק םאְַראָהעֶגְנּוא ,רעֶרעֶטְסעֶל ,ץְלאָטְׁש ,רעֶמְהיַראַּב
 -עֶגְנּוא ,םיִרָזְכַא :גיִלייֵהְנּוא ,ראַּבְקְנאַדְנּוא ,ןְרעֶטְלֶע איד
 ןעֶּביִל םאָו ,גיִטיִגְנּוא ,עֶטייֵׁשְראַפ ,רעֶבאָז תֹוליֵכְר ,ָעייֵרְט
 םאִו ןעֶזאָלְּבעֶגְפיֹוא ,גיִציִה .םיִרְסֹומ :עֶטּוג םאָד טיִנ
 סאו :טאָג ןעֶּביִל אייֵז איוִו רֶהעֶמ ןעֶגיִנְגִרעֶפ סאָד ןעֶּביִל
 אייז רעֶּבָא ,טְכְרּופְסעֶמאָנ ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איד ןעֶּבאָה
 עֶכְלעֶזַא ןּופ ְּךיֹוא ;ןופְרעֶד טְפאַרְק איִד ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ
 איד ןעֶנעֶז עֶזיִר ןּופ ןיִראָו :ּפָא ְּךיִד רֶהעֶק ןעֶׁשְנעֶמ
 -ָנאַפעֶג ןעֶמעֶנ דָנּוא ,רעֶזייֵה איִד ןיִא ןייַרַא ןעֶכיִרְק סאָו
 דְניִז טיִמ ןעֶראָלעֶּב ןעֶנעֶז סאו ןֶעיֹורְפ עֶׁשיִראַנ ןעֶנ

 :ןעֶטייֵקְגיִטְסּולְג אייֵלְרעֶליִפ טיִמ טְרֶהיִפְרעֶפ ןעֶנעֶז דֶנּוא
 לאָמְנייֵק ןעֶנעֶק דְנּוא ,רעֶנְרעֶל גיִדְנעֶמְׁשעֶּב ןעֶנעֶז םאָו
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 ;טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶד ּוצ ןעֶמּוק טיִנ
 -ךעֶד ְּךיִז ןעֶּבאָה םעֶרְּבְמאַי דְנּוא םעֶנאַי איז ְּךייֵלְנ דְנּוא
 עֶזיִד ְּךיִז ןעֶצעֶזְרעֶדיוִו יֹוזַא ,הֶׁשֹמ ןעֶנעֶק טְצעֶזעֶג רעֶדיוִו
 -ךעֶפ ַא ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ;טייֵהְרְהאָו רעֶד ןעֶנעֶק ְּךיֹוא

 ןּופ ןעֶּפְראוָוְרעֶפ ןעֶנעֶז דְנּוא ,הדְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶנעֶּבְראָד
 ;ןעֶהעֶג רעֶטייוו טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז רעֶּבָא :ןעֶּביֹולְג םעֶד

 טְנאַקעֶּב ְךיִלְטְנעֶפֶע טעֶו טייֵקְׁשיִראַנ עֶרֶעייֵז ןיִראו
 ךיוא זיִא םֶרֶעייֵז איִח יֹוזַא ;טייַל עֶלַא ּוצ ןעֶרעֶו
 :ןעֶזעוֶועֶג
 ,עֶרְהעֶל רעֶד ןיִא טְנְלאָפעֶגְכאָנ ריִמ טְסאָה אּוד רעֶּבָא

 ןיִא ,עֶּביֹולְג םיִא ,ןעֶמעֶנְראָפ םיִא .,ןעֶרְהיִּפְפיֹוא םיִא
 ;דְלּודעֶג רעֶד ןיִא .עֶּביִל רעֶד ןיִא ,טייֵקְניִטּומְנְנאַל רעֶד
 ןעֶנעֶז םאָו ןעֶדייֵל איִד ןיִא ןעֶגְנּוגְלאָפְרעֶפ איד ןיִא
 ןיִא ,אָיְנֹוקיִא ןיִא ,אָיִבֹויִטְנַא ןיִא ןעֶמּוקעֶג ריִמ ירעֶּביִא
 ןעֶטיִלעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעֶנְנּוגְלאַפְרעֶפ עֶליִפ איו ;אָרְמְסּול

 דְנּוא :ןעֶועוֶועֶג ליִצַמ עֶלַא ןּופ ָּךיִמ טאָה ראַה רעֶד דְנּוא
 ַעּוׁשִי ןיִא םּורְפ ןעֶּבעֶל ןעֶליִו סאָװ ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא

 עֶטְכעֶלְׁש רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְגְלאָפְרעֶפ ןעֶלעוֶו ַחיִׁשָמַה
 רעֶנְרַא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ןעֶלעוֶו רעֶרְהיִפְרעֶפ דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ
 ;ןעֶרעוֶו טְרְהיִפְרעֶפ דְנּוא ןעֶרְהיִפְרעֶפ ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
 טְסאָה אּוד סאָװ ןעֶכאַז איֵד ןיִא אּוד -ייֵלְּב רעֶּבָא
 טְנייֵצְרעֶּביִא טְסיִּב אוד עֶכְלעוֶו ןיִא דְנּוא טְנְרעֶלעֶג
 :טְנְרעֶלעֶג טְסאָה אּוד ןעֶמעֶו ןּופ טְסייֵו אּוד ןיִראוָו
 טְנעֶקעֶג ףיֹוא דְנעֶנּי עֶנייֵד ןּופ טְסאָה אוד זַא דְנּוא
 ּוצ ןעֶכאַמ גּולְק ְּךיִד ןעֶנעֶק סאו טְּפיֵרְׁש עֶניִלייֵה איִד
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןָא זיִא סאָו ןעֶּביֹולְנ םעֶד ָּךְרּוד הָעּושִי
 ְךיֹוא זיִא דְנּוא ,טְכיֹוהעֶגְנייַא טאָג ןּופ זיִא טְפיֵרְׁש עֶדעֶי זַא
 ּוצ ,גְנּורעֶסעֶּבְרעֶפ ּוצ האָרְטְׁש ּוצ ,עֶרְהעֶל ּוצ ְךיִלְצּונ
 ןּופ ןאַמ רעֶד יִדְּכ :טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןיִא זיִא סאוָו רָסּומ
 ןעֶכיִלְטיִא ּוצ טעֶטייֵרעֶּבּוצ דְנּוא ץְנאַנ ןייַז לאָז טאָג
 :קְרעוֶו ןעֶטּוג

 ד לעטיפאק
 וַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ראָפ דְנּוא ,טאָנ ראָפ ריִד גייֵצעֶּב ָּךיִא
 ,עֶטיֹומ איִד רֶנּוא עֶגיִדעֶּבעֶל איִד ןעֶטְכיִר טעוֶו רעֶכְלעוֶו
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 טייַצ רעֶד ןיִא ניִרְפייֵא אייֵז ,טְראָו םאָד עֶניִדעֶרְּפ
 טְסייֵרְט ,ןְהאָמְרעֶד ףאָרְטְש ,טיֵצ רעֶד רעֶסיֹוא דָנּוא
 םִע ןיִראָו ::ְנּורְהעֶלעֶּב דְנּוא רֶלּודעֶנ אייֵלְרעֶלַא ןיִא
 ןעֶנאַרְטְרעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו אייֵז ןעוֶו טייַצ ַא ןייַז טעֶז
 -ניִטְסּולְג עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵז ְּךאָנ טְרֶעייֵנ ,עֶרְהעֶל עֶדְנוזעֶג

 םעֶדְניִא רעֶרְהעֶל ןעֶגְנעֶרְּבְפיֹונּוצ ְּךיִז אייֵז ןעֶלעֶֶו ןעֶטייֵק
 אייֵז דְנּוא :ןעֶראָועֶג גיִצעֶרְק ןעֶנעֶז ןעֶרֶעיֹוא עֶרֶעייֵז
 טייֵהָרְהאָו רעֶד ןּופ ןעֶרֶעיֹוא עֶרֶעייֵז קעֶזַא ןעֶרְהעֶק
 אייז רעֶּבָא :עֶדעֶר עֶׁשיִראַנ איִד ּוצ ְּךיִז ןעֶרְהעֶק דְנּוא
 םאָד אּוהְט .םעֶטְכעֶלְׁש דייֵל ,ןְרעֶטְכיִנ םעֶלַא ןיִא אּוד

 :טְסְניִד ןייַד ליִפְרעֶד ,רֵׂשַבְמ ַא ןּופ קְרעֶו
 יֵּפַא ןייֵמ ןּופ טייֵצ איִד דְנּוא ןָּבְרִק ַא ןיֹוׁש ןיִּב ְּךיִא ןיִראָו
 ןעֶטּוג םעֶד ןעֶטיִרְטְׁשעֶנ ּבאָה ְּךיִא :טְנעֶהאָנ זיִא דייֵׁש

 -עֶג ּבאָה ְךיִא ףיול םעֶד טְליִפְרעֶד ּבאָה ְּךיִא ,טייֵרְטְׁש
 ריִמ ראָפ זיִא ןָא דְנּוצַא ןּופ :ןעֶּביֹולְנ םעֶד ןעֶטְלאַה
 ראַה רעֶד סאו ,טייקְניִטְכעֶרעֶנ ןּופ ןיֹורְק איִד טְנעֶלעֶנְּפָא
 םעֶנעֶי ןיִא ןעֶּבעֶג ריִמ טעֶו ,רעֶטְכיִר רעֶטְכעֶרעֶג רעֶד
 ןעֶּבאָה סאוָו עֶלַא ּוצ טְרֶעייֵנ ,ןייֵלַא ריִמ ּוצ טיִנ דְנּוא ,גאָט

 :ןעֶקעֶלְּפְטְנַא ןייַז טְּביִלעֶג
 טאָה סאַמעֶד ןיִראָו :ןעֶמּוק ּוצ ריִמ ּוצ דַלאַּב ְּךיִד לייַא
 עֶגיִּמְציִא איִד טְּביִלעֶג טאָה רֶע םעֶדְניִא טְזאָלְראַפ ְּךיִמ
 -סעֶרק ,אֵקיַנֹולאַסעֶט ןייק ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא דְנּוא ,טְלעוֶו
 זיִא םאָקּול :אָיְטאָמְלאַד ןייק םֹוטיִט ,אָיְמאַלאַנ ןייק םֶנעֶק
 ;ריִד טיִמ םֶהיֵא גְנעֶרְּב דְנּוא םֹוקְרַמ םעֶנ .ריִמ טיִמ רּונ
 ּבאָה םֹוקיִכיִט :טְסְניִד םעֶד ּוצ ְּךיִלְצּונ ריִמ זיִא רֶע ןיִראָו
 גְנעֶרְּב יֹוזַא טְסְמּוק אּוד ןעֶו :םֹוזעֶפֶע ןייק טְקיִׁשעֶנ ָּךיִא
 ןיִא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ּבאָה ְךיִא סאָו לעֶטְנאַמ םעֶד ריִד טיִמ
 איד טֵרְָפַּב ,רעֶכיִּב איִד ְּךיֹוא דְנּוא ,םֹוּפְרַק אייֵּב םֵאיֹורְמ

 טאָה דיִמְׁשְרעֶּפּוק רעֶד רעֶדְנאַפְּכעֶלַא :ןעֶלאָרְטְנעֶמְראַּפ
 -ךעֶפ םֶהיֵא לאָז ראַה רעֶד .ןּוהְּטעֶנ םעֶטְכעֶלְׁש ליִפ ריִמ
 ;ְךיֹוא ְּךיִד אוד טיִה םעֶד ראפ :םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ְּךאָנ ןעֶטְלעֶנ

 ןעֶנעֶק טְצעֶזעֶג רעֶדיִוְרעֶד קְראַטְׁש ְּךיִז טאָה רֶע ןיִראָו
 :ןעֶדעֶר עֶרעֶזְנּוא
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 ריִמ טיִמ טיִנ רעֶנייֵק זיִא גְנּורעֶּפְטְנֶעְראַפ עֶטְׁשְרֶע עֶנייֵמ אייָּב 6
 זאָל .טְזאָלְרעֶפ עֶלַא ְּךיִמ ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןעֶנאַטְׁשעֶב

 אייָּב זיִא ראַה רעֶד רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טְנעֶכעֶרעֶגּוצ טיִנ אייֵז סֶע 7
 סאָד יִדְּכ ,טְקְראַטְשעֶג ְּךיִמ טאָה דְִנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ריִמ

 םִיּוג עֶלַא דְנּוא ןעֶרעוֶו טְליִּפְרעֶד ריִמ ָּךְרּוד לאָז ןעֶגיִדעֶרְּפ
 ןּופ ןעֶראָועֶג טעֶטעֶרעֶג ןיִּב ְךיִא דְנּוא ;ןעֶרעֶה ןעֶלאָז

 ןּופ ןעֶמעֶר ְּךיִמ טעוֶו ראַה רעֶד :ּבייֵל םעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד 8
 ןעֶרְהאוָועֶּב ְּךיִמ טעֶו דְנּוא ,קרעוו ןעֶטְכעֶלְׁש ןעֶכיִלְטיִא
 ךבולְרַצִה איד אייֵז םעֶד ּוצ :ְךייֵרְגיִנעֶק ןעֶׁשיִלְמיִה ןייַז ּוצ

 | :ןֵמָא ;טייֵקְניִּבְע ּוצ טייקְניִּבע ןופ טייק
 ןּופ רֶניִזעֶנְזיֹוה סאָד דִנּוא ,אָליווְקַא דְנּוא אָקְסיִרְפ םיִרְנ 9
 ָנּוא ,טְניִראָק ןיִא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא םֹוטְסאַרֶע :םֹוראָפיִסיִנָא 0

 ;םֹוטיִליִמ ןיִא טְזאָלעֶגְרעֶּביִא קְנאַרְק ְּךיִא ּבאָה םֹומיִפאָרְט
 טְסירְג םֹולּוּבְבִע ,רעֶטְניוִװ םעֶד ראָפ ןעֶמּוק ּוצ ְךיִד לייֵא 1

 עֶלַא דֶנּוא ,אָידֹולְק דְנּוא ,םֹוניִל דְנּוא ,םִנעֶדּוּפ דְנּוא ;ָךיִד

 ;רעֶריִרְּ
 ;ךייַא טיִמ אייֵז דאָנְנ איִד ,טְסייג ןייַד טיִמ ןייַז לאָז ראַה רעֶד 2



 םעֶד ןופ ףיִרְּב רעֶד

 ,םֹוטיִמ ּוצ םֹולֹוּפ לעֶטְסאַּפַא

 1 ַעּוׁשִי ןּופ לעֶטְסאָּפֶא ןייֵא דְנּוא ,טאָג ןּופ טְבעֶנק ַא ,םֹוִלֹופ
 עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסִיֹוא איִד ןּופ ןעֶּביֹולְג םעֶד ְּךאָנ !ַחיִׁשְמַה
 סאוָו טייהְרְהאְָו רעֶד ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד איִד דְנּוא טאָנ ןּופ
 2 -עֶל ןעֶניִּבֶע ןּופ גְנּונְּפאָה רעֶד ןיִא :טייֵקְניִמּורְפ ְּךאָנ זיִא
 -עֶנ ַחיִמְבַמ טאָה ,ןעֶניִל טיִנ טְנאָז רעֶד ,טאָג םאִו ןעֶּב
 3 עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז ךיִא טאָה דְנּוא :ןעֶטייֵצ עֶניִּבֶע ןּופ ןעֶעֶר

 ןעֶרעֶזְנּוא טאָג ןּופ טאטשי םעֶד ְךאָנ טשיורטרעמא ריִמ זיִא
 4 ָנייֵמעֶג םעֶד ְּךאָנ דְניֵק סעֶרְהאוו ןייֵמ םֹוטיִט ּוצ :רעֶטעֶר
 , רעֶטאָפ םעֶד טאָג ןּופ ןעֶדיִרְפ דְנּוא דאָנְנ ןעֶּביֹולְנ ןעֶמאַז
 :רעֶטעֶר רעֶזְנּוא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ןּופ דְנּוא

 5 ,אָּטעֶרְק ןיִא טְזאַלעֶגְרעֶּביִא ּךיִד ְּךיִא ּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 דְנּוא ,טְלְהעֶפ סאוָו סאָד ןעֶכאַמ טְכעֶרּוצ טְסְלאָז אּוד יֵדָּכ

 יֹוזַא ,טאָטְׁש רעֶכיֵלְטיִא ןיִא עֶטְצֶלֶע ןעֶלעֶטְׁשִנָא טְסְלאָז
 6 ּוביִדְלּוׁשְנּוא זיִא רעֶנייֵא ןעֶו :ןעֶליֹופעֶּב ריִד ּבאָה ְּךיִא איוו
 דְנֹוא ,טאָה רעֶדְניִק עֶניִּביֹולְג רעֶד ,ּבייוו ַא ןּופ ןאַמ רעֶד
 דְנּוא ןעֶּבעֶל םעֶכיִלְדְנעֶׁש ןעֶנעֶו טְנאָלְקְראַפ טיִנ זיִא
 / -ָנּוא ןייַז זּומ רעֶהעֶזְפיֹוא רעֶד ןיִראָו :טייקְניִנעֶּטְׁשְרעֶדיוִו

 ,ביִטּומְכיֹוה טיִנ ,טאָנ ןּופ רעֶטְלאוַוְרעֶפ ַא םֶלַא ;גיִדְלּוש
 גיִצייֵנ טיִנ ,רעֶנעֶלְׁש ןייק ,רעֶפיֹוז ןייוֵו ןייק ,גיִנְראָצ טיִנ
 8 יִּביִל ַא ,חַרֹוא םיִנְכַמ ַא טְרֶעייֵנ :טְסְניוועֶג ןעֶכיִלְדְנעֶׁש ְּךאָנ
 :ביִסעֶמ .גיִלייַה ,טְכעֶרעֶג ,גיִדְנעֶמְׁשְראַפ ,ןעֶטּוג ןּופ רעֶּבאָה
 9 רעֶד ָּךאָנ טְראָו עֶטְרעֶכיִזְרעֶפ םאָד טְסעֶפ טְלאַה סאָו
 עֶדְנּוזעֶג איִד ןיִא ןעֶנְראו ןעֶנעֶק ְּךיֹוא .לאָז רֶע יִדְּכ ,עֶרֶהעֶל
 :ןעֶפאָרְטְׁש רעֶכעֶרְּפְׁשְרעֶדיוִו דְנּוא עֶרֶהעֶל
 10 דֶנּוא רעֶרעֶדיֹולַּפ ,רעֶניִנעֶּמְׁשְרעֶדיוִו ןעֶנעֶז עֶליִפ ןיִראָו
 11 סאָו :נְנּוריינְׁשעֶּב רעֶד ןּופ םַרעֶדְנּוזעֶּב ,רעֶניִרְטעֶּב
 עֶכְלעֶו ןעֶּפאָטְׁשְראַפ ליֹומ םאָד אייֵז ףְראַדעֶּב ןעֶמ
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 סאוָו םאָד ןעֶנְרעֶל אייֵז םעֶדְניִא ,רעֶזייֵה עֶצְנאַנ ןעֶרְהעֶקְראַפ
 ןּופ רעֶנייֵא :טְסְניוִועֶג ןעֶביִלְדְנעֶׁש ןעֶנעוֶו ןּופ טְבעֶר טיִנ זיִא

 רעֶטעֶרְק איִד ,טְנאָזעֶג טאָה איִבָנ רעֶנעֶגייֵא רֶעייֵז ,אייֵז
 ; רעֶכייֵּב עֶליֹופ ,תֹועָר תֹויַח ,רעֶנְניִל גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ןעֶנעֶז

 אייֵז ףאָרְטְש ןעֶנעוֶוְטְסעֶד : רֶהאָח זיִא םיִנְנייֵצ סעֶזיִד
 דְנּוא :ןעֶּביֹולְנ םיִא ןייַז ףְראַׁש ןעֶלאָז אייז יִדְּכ ,ֿףְראַׁש
 תֹוצַמ דְנּוא תֹודְנַה עֶׁשיִדּוי ףיֹוא ןעֶּבעֶנ גְנּוטְכַא טינ ןעֶלאָז
 : טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ ּפָא ְּךיִז ןעֶרְהעֶק םאד ןעֶשְנעֶמ ןּופ

 -עָּב איִד ּוצ רעֶּבָא ;עֶנייֵר איִד ּוצ ןייֵר ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶלַא

 טְרֶעייֵנ ,ןייר ְּךאַז ןייק זיִא עֶניִּביֹולְגְנּוא דְנּוא עֶטְקעֶלְפ
 -עֶּב ןעֶנעֶז ןעֶסיוִועֶג רֶעייֵז ּוליִּפַא דְנּוא דְנאַטְׁשְרעֶפ רֶעייֵז
 רעֶּבָא ,טאָנ ןעֶנעֶק אייֵז זַא ןעֶטְפיֹוהעֶּב אויִז :טְקעֶלְפ

 ןעֶנעֶז דְנּוא ,םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵז ןיִא םֶהיֵא ןעֶנעֶקייֵלְרעֶפ אייֵז
 ןופ ןעֶפְראוַוְרעֶפ דְנּוא גיִנעֶּפְׁשְרעֶדיִו דְנּוא גיִדְריוִוְמּוא

 :קְרעֶו ןעֶטּוג ןעֶכיִלְטיִא
 ב לעטיפאק

 איד ּוצ טְסאַּפ סאָו ןעֶכאַז איִד ןעֶדעֶר טְסְלאָז אּוד ןּונ

 ןְרעֶטְכיִנ ןייַז ןעֶלאָז עֶטְצְלֶע איִד זַא :עֶרְהעֶל עֶדְנּוזעֶג
 ןיִא .ןעֶּביֹולְג םיִא דְנּוזעֶג ,גיִדְנעֶטְׁשְראַפ ,גיִטְפאַהְטְסְנִרֶע
 ןעֶלאָז ןֶעִיֹורְפ עֶטְלַא איד זַא ְּךיֹוא יֹוזַא : דְלּודעֶג ןיִא .,עֶּביִל
 טיִנ ,ןעֶנאָז תֹוליִכְר טיִנ ןעֶלאָז ,ןעֶרְהיִפְפיֹוא גיִלייַה ְךיִז

 ןּופ ןיִרעֶרְהעֶל ןייַז ןעֶלאָז טְרֶעייֵנ ,ןעֶקְניִרְט .ןייוֵו .ליִפ
 ביִדְנעֶטְׁשְראַפ ןְעיֹורְפ עֶנְנּוו איד ןעֶלאָז אייז יִדְּכ :ןעֶמּוג

 עֶרֶעייֵז דְנּוא רעֶנעֶמ עֶרֶעייֵז ןעֶּביל ןעֶלאָז אייֵז זַא ,ןעֶכאַמ
 -לֵאֵהְזֹוה ,עֶנייַר ,ןייַז גידְנעֶטְׁשְראַפ ןעֶלאָז דְנּוא :רעֶדְניִק
 ןרעֶנעֶמ עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵז ּוצ ניִנעֶטְרעֶטְנוא ,גיִטּוב ,רעֶט

 :ןעֶרעוֶו טְרעֶטְסעֶלעֶג טיִנ לאָז טאָג ןּופ טְראוָו סאָד יִדְּכ
 -ראַפ ןעֶלאָז אייז זַא ריִהְזַמ אייֵז טייֵל עֶנְנּוי איֵד ְךיֹוא

 ליִּפְׁשִיַּב ַא ןעֶבאַז עֶלַא ןיא ךיד זייוז דְנּוא : ןייַז גיִדְנעֶטׁש
 טייַהְנעעֶּבְראָדְרעֶפְנּוא ,עֶרְהעֶל רעֶד ןיִא ,קְרעוֶו עֶטּוג ןּופ

 יֵדְּכ ,טְראָו ןעֶטְניִדְלּושְרעֶפְנּוא דְנּוא ןעֶדְנּוזעֶג :טְסֶנְרֶע
 ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ לאָז רעֶדיווְרעֶד ְּךיִד טְצעֶז סאו רעֶד
 :ןעֶנאָז ּוצ םֶנּוא ןעֶגעוֶו סעֶטְכעֶלְׁש ןייק טאָה רֶע םעֶדְניִא
 -ךעֶטְנּוַא ןעֶלאָז אייז זַא טְכעֶנְק איִד ריִהְזַמ ְּךיֹוא אייֵז
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 גיֵלעֶפעֶגְליֹואוְו ,ןְרְרעֶה עֶנעֶנייֵא עֶרֶעויִז ּוצ - ןייַז גיִנעֶט
 ןעֶנעֶבְנַג טיִנ :ןעֶדעֶרְנעֶגעֶקַא טיִנ ,ןעֶבאַז עֶלַא  ןיִא ןייִז
 יֵדְּכ ,טְפאַׁשייֵרְטעֶג עֶטּוג איילְרעֶלַא ןעֶזייוַועֶּב .טְרָעייֵנ
 ןּופ עֶרְהעֶל איִד ןעֶרֶעיִצ ןעֶבאַז עֶלַא ןיִא ןעֶלאָז .אייֵז
 :רעֶטעֶר רעֶזְנּוא טאָג
 עֶלַא וצ הָעּוׁשְי טְגְנעֶרְּב סאָו טאָג ןּופ דאָנְג איִד ןיִראָו

 טרְהעֶל איִז דְנּוא :ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא זיִא ןעֶׁשְנעֶמ
 איד ןיִא תֹועְׁשִר סאָד ןעֶנעֶקייֵלְראַפ ןעֶלאָז ריִמ זַא םִנֹוא

 גיִדְנעֶטְׁשְראַפ ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז דְנּוא .ןעֶטְסּולְג עֶביִלְטְלעוֶו
 :רעֶטְלַאְטייֵצ ןעֶניִטְציַא ןיִא םּורְפ דִנּוא טְכעֶרעֶג דנּוא
 גֵנּונְפאָה עֶטְשְנעֶּבעֶב איד ףיֹוא ןעֶטְראַַו ןעֶלאָז דְנּוא

 רעֶכְלעֶו :רעֶטעֶר רעֶזְנּוא ַחיִׁשְמַה ַעּושַי דְנּוא טאָג
 םֶנּוא לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶּבעֶגעֶג םִנּוא ראַפ ןייֵלַא ְּךיִז טאָה
 ְךיִז ּוצ לאָז דְנּוא ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא עֶלַא ןּופ ןעֶזעֶלְסיֹוא

 גיִרְפייֵא זיִא םאו קְלאָפ םעֶטְלְהעֶוְרעֶדְסיֹוא ןייא .ןעֶגיִניִיַר
 ריִהְזַמ אייֵז דְנּוא דעֶר ןעֶכאַז עֶזיִד :קְרעֶו עֶטּוג ראַפ
 רעֶנייֵק ְּךיִד זאָל ,טְכאַמ אייֵלְרעֶלַא טיִמ ףאָרְטְׁש  דְנּוא

 :ןעֶטְכַאְרעֶפ טיִנ
 ב לעטיפאק

 ּוצ ןייַז גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןעֶלאָז אייֵז זַא אייֵז ןְהאָמְרעֶד
 -לעוֶועֶג איִד ּוצ ןעֶכְראָהעֶג ,ןעֶטְכאַמ דְנּוא ןעֶטְפאַׁשְרעֶה

 אייֵז :קְרעו ןעֶטּוג ןעֶכיִלְטיִא ּוצ ןייַז טייֵרְּבעֶגְנָא ,רעֶגיִט
 ׁשיִרעֶגניִרְק טיִנ ,ןעֶדעֶר םעֶטְכעֶלְׁש טיִנ םעֶנייֵק ןּוֿפ ןעֶלאָז
 ןעֶזייוועֶּב ןעֶלאָז דְנּוא ,גיִדְנעֶּבעֶנְכאָנ טְרֶעייֵנ ןייַז
 ריִמ ןיִראָו :ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ּוצ טייקְגיִטּומְטְפְנאַז אייַלְרעֶלַא

 -ְךעֶדיִװ ,גיִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא ןעֶזעוֶועֶג לאָמַא ְּךיֹוא ןעֶנעֶז
 דנּוא ןעֶטְסּולְג ןּופ רעֶניִד ,טְרְהיִפְרעֶפ ,עֶניִטְסְנעֶּמְׁש
 תֹועְׁשֹר ןיִא טְּבעֶלעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶגיִנְגְרעֶפ עֶנעֶריִׁשְרעֶפ
 :טְסאַהְרעֶפ ןְרעֶדְנַא םעֶד ןּופ גיִדְריוִו רעֶנייֵא ,הָאְנַק דְנּוַא
 דְנּוא רעֶטעֶר רעֶזְנּוא טאָנ ןּופ טייקְניִמּוג איִד ןעֶו רעֶּבָא
 ְךְרּוד טיִנ :ןעֶזיִועֶּב ןעֶׁשְנעֶמ ּוצ ְּךיִז ןעֶּבאָה עֶּביִל עֶנייֵז
 ןּורְמעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאָו טייקְגיִטְכעֶרעֶנ ןּופ םיִׂשֲעַמ
 םֶנּוא רֶע טאָה םייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב רעֶנייֵז ְךאָנ םֶרֶעייֵנ
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 1יסוםיש 5

 טְרּוּבעֶנְרעֶדיו רעֶד ןּופ ןעְֶׁשאו םעֶד ְךְרּוד טעֶטעֶרעֶג
 סאָו :שֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןּופ גְנּורְעייֵנְרעֶד רעֶד דְנּוא
 ַעּוׁשִי ְּךְרּוד ןעֶסאָנעֶנְסיֹוא ְּךיִלְכייֵר םֶנּוא ףיֹוא טאָה רֶע

 יטְכעֶרעֶג ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ :רעֶטעֶר רעֶזְנּוא ַחיִׁשָמַה
 ןעֶרעוֶו ןעֶלאָז דְנּוא ,דאָנְג עֶנייֵז ָּךְרּוד ןעֶרעוֶו םְגיִטְרעֶפ
 :ןעֶּבעֶל ןעֶניִּבֶע ןּופ בְנּונְפאָה רעֶד ְּךאָנ םיִׁשְרֹוי
 טְסְלאָז אּוד זַא ליִח ְָּךיִא דְנּוא ,רעֶכיִז זיִא טְראָוָו סאָד
 טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה סאוָו איִד יִדְּכ ,ןעֶצעֶז טְסעֶפ ןעֶבאַז עֶזיִד

 -ְךאָפ ןעֶקְרעוֶו עֶטּוג ןיִא ןעֶּבעֶג בֶנּוטְכַא ןעֶלאָז טאָג ןָא
 ּוצ ְךיִלְצּונ דְנּוא טונ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶזיִד .ןעֶהעֶנּוצְנַא
 םּוחָי דְנּוא תֹולֵאַׁש עֶׁשיִראַנ רייֵמְרעֶפ רעֶּבָא :ןעֶׁשְנעֶמ
 ץעֶזעֶג םעֶד ןעֶנעוֶו תֶקֹולְחַמ דְנּוא קְנאַצעֶג דְנּוא םיִרָפְס
 ןאַמ ַא :טְסּזְמּוא דִנּוא ְךיִלְצּונְנּוא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו
 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ְּךאָנ אּוד טְסְלאָז םֹורֹוקיִּפַא ןייֵא זיִא םאו
 טְסייוֵו אּוד םעֶדְניִא :ןעֶדייֵמְסיֹוא גְנּונְראָו רעֶטייוֵוְצ דְנּוא
 רֶע לייוֵו ,טְגיִדְניִז דְנּוא טֶרְהעֶקְראַפ זיִא רעֶכְלעֶזַא זַא

 :טְסְּבְלעֶז ְּךיִז טְגיִרְלּוׁשְרעֶפ
 םֹוקיִכיִט רעֶדָא סאַמעֶטְרַא ןעֶקיִׁש ריִד ּוצ לעוֶו ְּךיִא ןעוֶו
 ןיִראָו ;סיִלאָּפאקיִנ ןייק ןעֶמּוק ּוצ ריִמ ּוצ ְּךיִד עֶלייֵא

 קיִׁש :ןְרעֶטְניוּוצְרעֶּבִא טְראָד טְקְנעֶדעֶג ּבאָה ְּךיִא
 ףיֹוא םאָלאָּפַא דְנּוא ץֵעֹוי םעֶד םאַנעֶז ראָפ גיִרְפייֵא

 :ןעֶלְהעֶּפ טיִנְראָג אייֵז לאָז םֶע יֵדְּכ עֶזייֵר עֶרֶעייֵז
 עֶטּונ ןיִא ןעֶנְרעֶל ְךיֹוא עֶרעֶזְנּוא איִד ןעֶזאָל דִנּוא
 ףְראַדעֶּב ןעֶמ םאָו םעֶד ראַפ ןעֶהעֶנּוצְנאַראַפ ןעֶקְרעוֶו
 :םֶכּורְפ ןֶהֶא ןייַז טיִנ ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,גיִטעֶנ
 סאו איִד םיִרָנ ;ְךיִד ןעֶסיִרְג ריִמ טיִמ ןעֶנעֶז סאָָו עֶלַא
 ְךייַא טיִמ ןייַז לאָז דאָנְג .ןעֶּביֹולְג םיִא םָנּוא ןעֶּביִל
 :עֶלַא



 םעֶד ןּופ ףירְּב רעֶד

 ,ןֹומעֶליִפ ּוצ סֹולֹוּפ לעֶטְסאָּפַא

 } םֹויָתֹומּיִמ דְנּוא .ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןּופ רעֶנעֶגְנאַפעֶג א סולֹוּפ
 -ַםיִמ דְנּוא ןעֶטְּביִלעֶג רעֶזְנּוא ןֹומעֶליִפ ּוצ ,רעֶדּורְּב רעֶד
 2 ּוצ דִנּוא ,רעֶטְסעֶוְׁש רעֶד אָיִפְּפַא ּוצ דְנּוא :רעֶטייֵּבְרַא
 םאוָו הָלֲהק רעֶד ּוצ דְנּוא ,רעֶמייֵרְטְׁשְטיִמ רעֶזְנּוא םֹוּפיִּכְרַא
 ) ןופ ןעֶדיִרְפ דְנּוא ְּךייֵא טיִמ אייֵז דאָנְנ :זיֹוה ןייֵד ןיִא זיִא
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא טאָג
 4 ְּךיִד קְנעֶדעֶנ ְּךיִא ןעוֶו ,טאָג ןייֵמ גיִדָנעֶמְׁשעֶּב קְנאַד ְךיִא
 5 עֶּביִל עֶנייֵד ןעֶנעוֶו רעֶה ְּךיִא םעֶדְניִא :עֶטעֶּבעֶג עֶנייֵמ ןיִא
 ַעּושִי ראַה םעֶד ּוצ טְסאָה אוד סאָז ןעֶּביֹולְנ ןייַד דְנּוא
 6 ןייַד ןּופ טְפאַשְנייִמעֶג איִד יֵדְּכ :עֶניִלייֵה עֶלַא וצ דִנּוא
 ןּופ םיִנְמְנעֶקְרעֶד רעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו גיִטְכעֶמ לאָז ןעֶּביֹּולְנ
 ָךיִא ןיִראָז :ַחיִׁשָמ םּוצ םֶנּוא ןיִא זיִא סאו ןעֶטּוג םעֶלַא
 ןעֶּביִל עֶנייֵד ןעֶגעוֶו טְסייֵרְט דְנּוא דייֵרְפ ליִפ טאַהעֶנ ּבאָה
 ריד ָּךְרּוד ןעֶנעֶז עֶניִלייֵה איִד ןּופ רעֶצְרעֶה איִד לייוֵו
 :רעֶדּורְּב ,ןעֶראָועֶג טְקיווְקְרעֶד

 8 ַחיִׁשָמ ןיִא טייֵהייֵרְפ ליִפ ּבאָה ָּךיִא עֶׁשְטאָח ,ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 ןּופ רעֶּבָא :ְךיִז טְרעֶהעֶג סאו ןעֶשיִּבעֶנ ריִד לאָז ְּךיִא זַא
 ןיִּב ְּךיִא םעֶדְניִא ,רעֶּביִל ְךיִד ְּךיִא טעֶּב עֶּביִל רעֶד ןעֶנעוֶו
 ַא ךיֹוא דִנּוצַא דְנּוא ,רעֶטְלַא רעֶד םֹולֹוּפ איוִו רעֶּכְלעֶזַא
 10 ןעֶנעֶו ְָּךיִד טעֶּב ְּךיִא :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ רעֶנעֶנְנאַפעֶג
 עֶנייֵמ ןיִא ןעֶניוִועֶג ּבאָה ְּךיִא םעֶד םֹומיִסעֶנָא ןְהּוז ןייֵמ
 11 -עֶועֶג ְךיִלְצּונְנּוא ריִד ּוצ רעֶהיִרְפ זיִא רעֶכְלעוֶו :ןעֶשעֶק
 :ריִמ ּוצ ְּךיֹוא דְנּוא ריִד ּוצ ְּךיִלְצּונ דְנּוצַא רעֶּבָא ,ןעֶז
 12 ,טְסְּבְלעֶז םֶהיֵא ,טְקיִׁשעֶג קירּוצ ריִד ּוצ ָּךיִא ּבאָה םעֶד
 13 טְלאוָועֶג ּבאָה ְךיִא ןעֶכְלעוֶו :ץְראַה ןעֶנייֵא ןייֵמ זיִא סאָד
 ריִד ראַפ ְּךיִמ לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶטְלאַה טְסְּבלעֶז ריִמ אייֵּב
 14 רעֶּבָא :הָבֹוט הָרּוׂשְּב רעֶד ןּופ ןעֶטעֶק איִד ןיִא ןעֶניִדעֶּב
 יֵרְּכ ,ןּוהְט טְלאָועֶג טיִנְראָג ָּךיִא ּבאָה גְנּונייֵמ עֶנייֵד ןְהָא
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 ןעֶטּונ ןּופ טְרֶעייֵנ ,ןייַז ןעֶנְניוִוְצעֶג טיִנ לאָז םעֶטּוג ןייד
 :ןעֶליוִו
 טייֵצ ַא ראַפ ריִד ןּופ ןעֶנעוֶוְטְסעֶד רֶע ויִא רַׁשְפֶא ןיִראָו
 ףיֹוא םֶהֵיֵא טְסְלאָז אּוד יֵדּכ ,ןעֶראוָועֶג טְרעֶדְנּוזעֶגְּפָא

 טרֶעייֵנ ,טְכעֶנְק ַא םֶלַא רֶהעֶמ טיִנ :ןעֶמּוקעֶּב יַאְדַוַא גיִּבִע
 ,רעֶדּורְּב ןעֶטְּביִלעֶג ַא םֶלַא טְכעֶנְק ַא איו רעֶכעֶה
 ׁשייֵלְפ םיִא ריִד ּוצ רֶהעֶמ ליפ רעֶּבָא ,ריִמ ּוצ סְרעֶדְנּוזעֶּב
 ְךיִמ טְסְלאַה אוד ןעוֶו םּורָד :ראַה םעֶד ןיִא ְּךיֹוא דְנּוא
 ןעוֶו דנּוא :ְָךיִמ איו ףיֹוא םֶהיֵא םעֶנ יֹוזַא ,רֵבֵח ַא ראַפ
 ריִד זיִא רֶע רעֶדָא ,ןּוהְמעֶנ טְכעֶרְנּוא םעֶּמִע ריִד טאָה רֶע
 ּבייֵרְׁש םֹולֹוּפ ְּךיִא :ריִמ ּוצ סאָד ןעֶכעֶר ,גיִדְלּוש םעֶּפֶע
 ;ןעֶלְהֶאָצעֶּב םִע לעוֶו ְךיִא ,דְנאַה עֶנעֶגיִיַא עֶנייֵמ טיִמ םִע
 ְךיִד ְּךיֹוא טְסיִּב אּוד זַא טיִנ ריִד גאָז ְּךיִא עֶׁשְטאָח
 ְךיִמ לאָז ְּךיִא ,רעֶדּורְּב אָי :גיִרְלּוׁש ריִמ ּוצ טְסְּבְלעֶז

 ץֶראַה ןייֵמ קיוִוְקְרעֶד ;ראַה םעֶד ןיִא ןְעייֵרְפ ריִד רעֶּביִא
 :ַחיִשָמ םעֶד ןיִא

 ,ריִד ְּךיִא ּבייֵרְש ןעֶכְראָהעֶג ןייֵד ןיִא ןְעיֹורְטְרעֶפ םיִא
 איז ןּוהְט רֶהעֶמ ּוליִּפַא טְסעוֶו אּוד זַא םייוז ָּךיִא םעֶדְניִא
 ;הָריִד ַא ןָא ְךיֹוא ריִמ םייֵרְנ גיִטייֵצְכייֵלְג דְנּוא :באָז ְּךיִא

 ּוצ ְָּךיִא לע עֶטעֶּבעֶג עֶרֶעייֵא ָּךְרּוד זַא ףאָה ְךיִא ןיִראָו

 :ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶג ְּךייַא
 טְסיִרְג ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןיִא רעֶנעֶגְנאַפעֶגְטיִמ ןייֵמ םאֵרְפאַּפע
 ,סאַמעֶד דְנּוא ,םּוכְראַטְסיִרַא דְנּוא ,םּוקְראַמ דְנּוא .ָךיִד
 ;רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ עֶנייִמ ,םאַקּול דְנּוא
 טיִמ ןייַז לאָז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה םעֶד ןּופ דאָנְנ איִד
 :טְסייֵג רֶעייַא



 .םיִרְבִע איִד ּוצ ףיִרּב רעֶד

 ףיֹוא דְנּוא םיִקָלַח ליִפ ןיִא ןעֶטייֵצְראָפ טאָה רעֶד ,םאָג
 איד ְּךְרּוד תֹובָא איֵד ּוצ טעֶרעֶנ םיִנֵפֹוא אייֵלְרעֶליִפ
 םֶנּוא ּוצ געֶט עֶזיִד ןּופ דְֶנֶע םעֶד ןיִא טאָה :םיִאיִבְנ
 טְלעֶטְׁשעֶּב טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו ,ןְהּוז םעֶד ְּךֶרּוד טעֶרעֶנ
 ןעֶטְלעוֶו איִד ְּךיֹוא טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו ָךְרּוד ,םעֶלַא ןּופ ׁשֵרֹוי
 -ְביֵלְרעֶה רעֶנייֵז ןּופ ץְנאַלְג רעֶד זיִא רעֶכְלעוֶו :טְכאַמעֶג
 טְלאַהְרעֶד דְנּוא ,ןעֶזעוֶו ןייַז ןּופ טְלאַטְׁשעֶג איִד דְנּוא ,טייק
 רֶע ןעוֶו ,טְפאַרְק עֶנייֵז ןּופ טְראָָו םעֶד ְּךְרּוד ןעֶכאַז עֶלַא
 טצעֶזעֶגג ְּךיִז רֶע טאָה דְניִז ןּופ גְנּוגיִנייֵר איִד טְכאַמעֶג טאָה
 :ָּךייַה רעֶד ןיִא טעֶטְסעֶיאַמ רעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ּוצ
 איִד איִח ןעֶראָועֶג רעֶסעֶּב ליִּפ יֹוזַא זיִא רֶע םעֶדְניִא
 אייֵז איו ןעֶמאָנ ןעֶרעֶכעֶה ליִּפ ַא טאָה רֶע זַא ,םיִכָאְלַמ

 :טעֶׁשרַיעֶג
 ,טְנאָזעֶג לאָמַא רֶע טאָה םיִכָאְלַמ איד ןּופ עֶכְלעֶו ּוצ ןיִראוָו

 ?ןעֶריֹוּבעֶג ְּךיִד ְּךיִא ּבאָה טְנייַה ,ןְהּוז ןייֵמ טְסיִּב אּוד ,
 דְנּוא ,רעֶמאָפ םּוצ ןייַז םֶהיֵא ּוצ לעוֶו ָּךיִא ,רעֶדיוִז דְנּוא
 ,ד"י 'ז ב לאומש ;'ז'ב םילהת ;*? ןְהּוז םּוצ ןייֵז ריִמּוצ טעוֶו רֶע

 רעֶד ןיִא רֹוכְּב םעֶד רעֶדיִז טְנְנעֶרְּב רֶע ןעוֶו דְנּוא
 ,רֶע טְגאָז טְלעוֶו

 :*ןעֶקיִּב םֶהיֵא ּוצ ְּךיִז טאָג ןּופ םיִכָאְלַמ עֶלַא ןעֶזאָל דנּוא ,
 ,'ז ז"צ םילהת

 ,רֶע טְגאָז םיִכָאְלַמ איִד ןעֶגעוֶו דְנּוא
 רעֶניִד עֶנייֵז דְנּוא תֹוהּזר םיִכָאְלַמ עֶנייֵז טְכאַמ רעֶּכְלעוֶו ,
 ,'ד דיק םילהת :''רֶעייַפ ןּופ םאֵלְפ ַא

 ,רֶע טְנאָז ןְהּוז םעֶד ןעֶנעוֶו רעֶּבָא
 ,טייֵקְניִּבֲע ּוצ טייֵקְניִּבֶע ןּופ זיִא טאָנ ָא לֶהּוּטִׁש ןייד,
 רעֶטְּפעֶצְס סאָד זיִא טייֵהְדאָרְג ןּופ רעֶטְּפעֶצְס סאָד דְנּוא

 -ְגיֵּטְבעֶרעֶג טְּביִלעֶג טְסאָה אּוד :ְּךייֵרְגיִנעֶק ןייד ןּופ
 טאָב ָא ,ְךיִד טאָה םּורְד ,טְכעֶרְנּוא טְסאַהעֶג דְנּוא טייק
 רֶהֵעָמ דייֵרְפ ןּופ לֶהֵע טעֶד טיִמ טְּבְלאַזעֶג טאָג ןייֵד
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 ב א םירבע
 ָא ,אּוד , דְנּוא .יח יו הימ םילהת :"םיִרָבַח עֶנייֵד איו
 דְנּוא ,דֶרֶע איִד טעֶדְניִרְגעֶג ּביֹוהְנָא םיִא טְסאָה ,ראַה
 אייֵז :דְנעֶה עֶנייֵד ןּופ קְרעוֶו איד ןעֶנעֶז לעֶמיִה איִד
 דְנּוא ;טְסְּבייֵלְּב אּוד רעֶּבָא ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 איז דְנֹוַא :דיילק ַא איו ןעֶרעוֶו טְלַא עֶלַא ןעֶלעוֶו אייֵז
 ןעֶלעוֶו אייֵז ,ןעֶלאָרְפיֹוא אייֵז אּוד טְסעוֶו לעֶטְנאַמ ַא
 אּוד רעֶּבָא ,ןעֶרעוֶו טְרעֶדְנֶעֶרעֶמ דייֵלְק ַא איו ְּךיֹוא

 טיִנ ןעֶלעוֶו ןעֶרְהאָי עֶנייִד דְנּוא העֶניִּבְלעֶזְרעֶד טְסיִּב
 ,ח"ב ו"כ ב"ק םילהת :* ןעֶהעֶגְרעֶפ

 לאָמַא רֶע טאָה םיִכָאְלַמ איִד ןּופ עֶכְלעוֶו ּוצ רעֶּבָא
 ,טְבאָזעֶב

 עֶנייֵד לעֶו ְּךיִא ויִּב ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵמ זצ ץיִז;
 ?םיִפ עֶנייֵד ּוצ לעֶקְנעֶּבְנעֶסּופ ַא ראַפ ןעֶכאַמ דְנייֵפ

 ,יא י"ק םילהת
 טְקיִׁשעֶגְסיֹוא ,רעֶטְסייֵג עֶניִדְנעֶניִרעֶּב עֶלַא טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז
 ?הָעּוׁשֹי ןעֶנעֶׁשְרַי ןעֶלעוֶו סאוָו ןעֶניִדעֶּב ּוצ איִד

 ב לעטיפאק
 ּוצ ןעֶּבעֶג גֶנּוטְכַא רֶהעֶמ ְּךאָנ ריִמ ןעֶזּומ ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 ריִמ טִיַמְרעֶד ,טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ עֶכְלעוֶו ןעֶכאַז איִד
 טְראָו םִאָד ןעוֶו ןיִראָו :ןעֶלאַפְּפָא לאָמַא טיִנ ןעֶלאָז
 טְסעֶפ ויִא ןעֶראָועֶג טעֶרעֶג םיִכָאְלַמ ְךְרּוד זיִא סעֶכְלעוֶו
 -עֶּטְׁשְרעֶדיוִו דְנּוא גְנּוטעֶרְטְרעֶּביִא עֶדעֶי דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג
 :ןעֶטְלאַהְרעֶד גְנּוטְלעֶגְרעֶפ עֶטְכעֶרעֶג ַא טאָה טייקְניִנ
 ַא יֹוזַא ןעֶטְּכַאְרעֶפ ריִמ ןעוֶו ןעֶניִרְטְנַא ריִמ ןעֶלעוֶו איז
 ראַה םעֶד ְָּךְרּוד ּביֹוהְנֶא םיִא זיִא םאָו ?הָעּוׁשְי עֶסיֹורְג
 ךרּוד טְניִטעֶמְׁשעֶּב םֶנּוא ּוצ זיִא דְנּוא ,ןעֶראועֶג טְגאָועֶב
 טאָה טאָנ םעֶדְניֶא :טְרעֶהעֶנ סֶע ןעֶּבאָה םאָו איִד
 אייֵלְרעֶליִּפ דְנּוא רעֶדְנּואוְו דְנּוא ןעֶבייֵצ טיִמ טְגייֵצעֶּבְטיִמ
 ׁשָדֹוקַה ַחּור םעֶד ןּופ תֹונָמַמ עֶטְלייֵהְטעֶגְסיֹוא דְנּוא תֹורּובְג

 :ןעֶליוו ןייַז ךאָנ
 טְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םיִכָאְלַמ ּוצ טיִנ טאָה רֶע ןיִראָו
 רעֶּבָא :ןעֶדעֶר ריִמ עֶכְלעוֶו ןּופ טְלעוֶו עֶניִדְנעֶמּוק איִד
 דְנּוא טְנייֵצעֶּב טְּרָא ןעֶסיִועֶג ַא ףיֹוא טאָה רעֶנייֵא
 ,טְבאָזעֶב



 ב םירבע |
 םֶהיֵא ןָא טְסְלאָז אּוד זַא ׁשְנעֶמ רעֶד ויִא םאָו;

 םֶהיֵא טְסְלאָז אּוד זַא םָדָא ןֶּב רעֶד רעֶדָא ?ןעֶקְנעֶדעֶג
 טְגיִרְדיִנְרעֶד לעֶסיִּבַא םֶהיֵא טְסאָה אּוד ןעֶכּוזעֶּב
 דֹובָּכ דְנּוא טייֵקְביִלְרעֶה טיִמ ,םיִכָאְלַמ איִד איוִו רֶהעָמ
 טְצעֶזעֶג םֶהיֵא טְסאָה דְנּוא .טְניֹורְקעֶג םֶהיֵא אּוד טְסאָה
 עֶלַא טְסאָה אוד :דְנעֶה עֶנייַד ןּופ קְרעוֶו איִד רעֶּביִא
 :"םיִפ עֶנייֵז רעֶטְנּוא טְכאַמעֶג גיִנעֶמְרעֶטְנּוא ןעֶכאַז

 .'ן-'ה !ח םילהת

 גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םֶהיֵא ּוצ ןעֶכאַז עֶלַא טאָה רֶע ןעוֶו ןיִראוָו
 ּטיִנ זיִא סאו טְזאָלעֶגְרעֶּביִא ְּךאַז עֶנייֵק רֶע טאָה ,טְכאַמעֶג
 ְךאָנ ריִמ ןעֶהעֶז דְנּוצַא רעֶּבָא .גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םֶהיֵא ּוצ
 :םְכאַמעֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא םֶהיֵא ּוצ ןעֶכאַז עֶלַא טיִנ
 טְגיִרְדיִנְרעֶד לעֶמיִּבַא זיִא רעֶד ,ַעּוׁשִי ןעֶהעֶז ריִמ רעֶּבָא
 ,טיֹוט םעֶד ןופ ןעֶדייֵל סאָד ָּךְרּוד םיִכָאְלִמ איִד איז רֶהעֶמ
 ךְרּוד לאָז רֶע זַא טְניֹורְקעֶג דֹובָּכ דְנּוא טייקְכיִלְרעֶה טיִמ
 םעֶדעֶי ראַפ טיֹוט םעֶד ןעֶכּווְרעֶפ טאָנ ןּופ דאָנְג רעֶד
 :שְנעֶמ
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 10 ןּופ זיִא סעֶלַא סאו טְסאַּפעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה םִֶע ןיִראוָו
 טאָה רֶע םעֶדְניִא ,םֶהיֵא ּךְרּוד זיִא םעֶלַא דְנּוא ןעֶנעוֶוְמעֶניִיַ
 לאָז רֶע זַא טייֵקְביִלְרעֶה ּוצ טְכאַרְּבעֶג ןְהיֵז עֶליִפ
 עֶרֶעייֵז ןּופ טְׁשְריִּפ םעֶד ןעֶכאַמ ןעֶמאַקְלאָפ ןעֶדייֵל ּךְרּוד
 11 סאָו איִד דְנּוא טְניֵלייֵה רעֶכְלעוֶו רעֶד ןיִראָו :הָעּוׁשִי

 ןעֶגעוֶוְטְסעֶד ;םעֶנייֵא ןּופ עֶלַא ןעֶנעֶז טְגיִלייֵהעֶג ןעֶנעֶז
 :רעֶדיִרְּב ןעֶפּור אייֵז לאָז רֶע טיִנ ְּךיִז רֶע טֶּמְהעֶׁש
 ןעֶנאָז דְנּוא

 ,רעֶדיִרְּב עֶנייַמ ּוצ ןעֶנאָזְנָא ןעֶמאָנ ןייד לעוֶו ְךיִא;
 :ייןעֶּביֹול ְךיִד ָּךיִא לעוֶו גְנּולְמאַזְרעֶפ רעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא

 ,ג"ב ב"כ םילהת
 ,רעֶדיוז דְנּוא

 ;"ןְעיֹורְטְרעֶפ םֶהיֵא ףיֹוא לעוֶז ָּךיִא,
 ןרעֶדיוִו דֵנּוא

 ריִמ טאָה טאָנ םאִו רעֶדְניִק איִד דְנּוא ְּךיִא העָז;
 .חיי זיי 'ח היעשי :"ְןעֶּבעֶנעֶנ

12 

 14 דָּוא ׁשייֵלְפ ןיִא לייֵהְט ַא ןעֶּבאָה רעֶדְניִק איִד לייוַו םּורְד
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 נ ב םירכע
 ידְּכ ,ןעֶמּונעֶנ לייֵהְט א אייֵז ןיִא ְּךיֹוא רֶע טאָה יֹוזַא טּולְּב
 איד טאָה סאו םעֶד ןעֶרעֶטְׁשּוצ טיֹוט םעֶד ְּךְרּוד לאָז רֶע
 לאָז דְנּוא :ןֶטָׂש רעֶד זיִא סאָד ,טיֹוט םעֶד ןּופ טְכאַמ
 טיֹוט םעֶד ןּופ טְכָרּופ רעֶד ְּךְרּוד סאָו איד ןֶעייֵרְפעֶּב

 -ְךעֶטְנּוא טְפאַׁשְטְכעֶנְק ּוצ ןעֶּבעֶל םעֶצְנאַג רֶעייֵז ןעֶנעֶד
 איד ןָא טיִנ ְּךיִז טְמעֶנ רֶע ןיִראָו :ןעֶועוֶועֶג ןעֶפְראוָו
 םעֶד ןָא טְמעֶנ רֶע טְרֶעייֵנ ,םיִכָאְלַמ איִד ןּופ רּוטאַנ

 ןיִא טְפְראַדעֶּב רֶע טאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :םֶהֶרְבַא ןּופ ןעֶמאָז
 לאָז רֶע יִדְּכ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵז ּוצ ןעֶרעוֶו ּוצ ְּךייֵלְג םעֶלַא
 איד ןיִא לֹודָנ ןַהֹּכ רֶעייֵרְטעֶג ַא דֶנּוא גיִצְרעֶהְמְראַּב ןייַז
 ןּופ דְניִז איִד ןייַז ּוצ רֵּמַּכְמ טאָג ּוצ ןעֶרעֶהעֶג סאוָו ןעֶכאַז
 ןעֶטיִלעֶג ןייֵלַא טאָה רֶע םעֶדְניִא ןיִראָו :קְלאָפ םעֶד
 םאָו איִד ןעֶפְלעֶה רֶע ןאָק ,ןעֶראוָועֶג טְפיִרְּפעֶג זיִא דֶנּוא
 ,ב"י-יד ג"נ היעשי :טְפיִרְּפעֶג ןעֶנעֶז

 ב לעטיפאק
 עֶׁשיִלְמיִה איד ןּופ םיִרָּבַח ,רעֶדיִרְּב עֶגיִלייֵה ,ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 ןּופ לֹודָנ ןֵהֹּכ דְנּוא לעֶטְסאָּפַא םעֶד טְכאַרְטעֶּב ,גָנּופּורעֶּב
 אייֵרְּטעֶנ זיִא רעֶכְלעוֶו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ,םיִנְנייֵצ רעֶזְנּוא
 ְךייֵלְנ טְלעֶטְׁשעֶגְנָא םֶהיֵא טאָה םאָו םעֶד ּוצ ןעֶזעוֶועֶנ
 זיִא רעֶזיִד ןיִראָו :זיֹוה ןעֶצְנאַנ ןייַז ןיִא הֶׁשֹמ ְּךיֹוא איו
 ,הֶשֹמ איו טייֵקְכיִלְרעֶה עֶרעֶסעֶרְנ ראַפ ןעֶטְלאַהעֶג בּוׁשֲח
 רֶהעמ טאָה טֶעיֹוּבעֶג זיֹוה סאָד טאָה סאוָו רעֶד אי יֹוזַא
 ןופ זיִא זיֹוה םעֶכיִלְטיִא ןיִראָו :זיֹוה סאָד איו דֹובָּכ
 טֶעיֹוּבעֶג םעֶלַא טאָה סאוָו רעֶד רעֶּבָא ,טֶעיֹוּבעֶג ןעֶציִמיִא
 ןיִא ןעֶזעוֶועֶג אייֵרְטעֶג יאֵדַוַא זיִא הֶשֹמ דְנּוא :טאָנ זיִא

 איד ןּופ תודע ןייֵא ראָפ ,רעֶניִד ַא איז זיֹוה ןעֶצְנאַנ ןייַז
 ַחיִׁשָמ רעֶד רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טעֶרעֶנ ןעֶלאָז סאָו ןעֶכאַז
 ןעֶנעֶז ריִמ זיֹוה םעֶמעוֶו ;זיֹוה ןייַז רעֶּביִא ןְהּוז ַא םֶלֵא
 ןּופ ּביֹול םעֶד דְנּוא ןֹוחָשִּב םעֶד טְסעֶפ ןעֶטְלאַה ריִמ ןעֶו
 :ףוס םּוצ זיִּב גְנּונְפאָה עֶרעֶזְנּוא

 וטְנאָז ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד איז יֹוזַא ןעֶנעֶוְטְסעֶד

 -ְךעֶפ :ןעֶרעֶה לֹוק ןייַז טְלאָו רֶהיֵא ןעוֶו טְנייֵה;
 הָביִרְמ ןיֵא איז יױזַא רעַצְרעֶה עֶּרֶעייֵא טיִנ םעֶטְראַה

 תֹובָא עֶרֶעייֵא ןעוֶו :רָּבְדִמ רעֶד ןיִא הָסֵמ ןּופ גאָט םיִא
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 -עֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶריִּבּורְּפ ןיִא םֶפיֵרְּפעֶג ְּךיִמ ןעֶּבאָה
 10 ּבאָו ןעֶנעוֶוְכְכעֶד :רֶדאָי ניִצְריִפ קְרעֶו עֶנייֵמ ןעֶהעֶז
 ,ּנְגאְזעֶג ּבאָד דֶנּוא ,רֹוד םעֶזיִד ףיֹוא טְנְרַאָצעֶנ ָּךיִא
 אייֵז דְנּוא ,ץְראַה רֶלייֵז ןיִא גיִדְנעֶמְׁשעֶּב ןעֶריִא אייֵז
 ּבאָה ְךיִא איז יֹוזַא :ןעֶנעוֶו עֶנייֵמ טְנעֶקְרעֶד טיִנ ןעֶּבאָה

 ּוקְנייַרַא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז ,ןְראָצ ןיימ ןיִא ןעֶריֹואוְוִׁשעֶנ
 ,א"י-'ז היצ םילהת :י'הָחּונְמ עֶנייֵמ ּוצ ןעֶמ

 ןּופ םעֶנייֵק ןיִא לאָמַא טיִנ לאָז סֶע זַא ,רעֶדיִרְּב ,ּוצ טְהעֶז
 םעֶדְניִא ,ןעֶּביֹולְגְנּוא ןּופ ץְראַה סעֶמְכעֶלְׁש ַא ןייַז ךייֵא
 טְרֶעייֵנ :טאָנ ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד ןּופ ּפָא ְּךייַא טְרְהעֶק רֶהיֵא
 םִע גְנאַל יֹוזַא ,ְךיִלְנעֶּמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא םְנעֶראָו
 טעֶטְראַרְרעֶפ טיִנ לאָז ְּךייַא ןּופ רעֶנייֵק יֵדְּכ ,טְנייַה טְסייֵה
 ריִמ ןיִראָו :דְניִז רעֶד ןּופ גְנּורְדיִפְרעֶפ איִד ָּךְרּוד ןעֶרעוֶו

 טְסעֶפ ןעֶטְלאַה ריִמ ןעוֶו !ַחיִׁשָמ ןּופ םירֵבַח ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז
 לייוַוְרעֶד :ףֹוס םוצ זיִּב ןֹוהָטִּב רעֶזְנּוא ןּופ ּביֹוהְנָא םעֶד

 ֿ ןמְנאָזעֶג ֹזיִא םִע
 טעֶטְראַהְרעֶפ ,ןעֶרעֶה לֹוק ןייַז טְלאוָו רֶהיֵא ןעוֶו טְנייֵה;
 :'הָביִרְמ ןיִא איז יֹוזַא רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא טיִנ

 ,'ח */ ה"צ םילהת

 ?טְגיִרְקעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָד עֶכְלעוֶו ןיִראוָו
 םיֹוא ןעֶגְנאַנעֶגְסיֹורַא ןעֶנעֶז סאָו איִד עֶלַא םיִנ ןעֶד ןעֶּבאָה
 . -עֶב רֶע טאָה עֶכְלעֶו רעֶּביִא דְנּוא ? הָׁשֹמ ָּךְרּוד םִיַרְצִמ
 איד רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ םִע זיִא ?רֶהאָי גניִצְריִּפ טְנְראָצ
 -עֶנ ןעֶנעֶז םיִרָנְּפ איד עֶכְלעוֶו ןּופ ,טְגיִדְניִזעֶג ןעָּבאָה סאוָו
 -עֶנ רֶע טאָה עֶכְלעוֶו ּוצ דְנּוא ?רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶלאַפ
 הָחּונְמ עֶנייַז ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶריֹואוְוִׁש
 דְנּוא ?טְניִנעֶּפְׁשעֶגְרעֶדיוו ןעֶּבאָה סאָו איִד ּוצ טיִנ ןעוֶו
 -עוו ןעֶמּוקְנייַרַא טְנאַקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז זַא ןעֶהעֶז ריִמ
 ,א"י היצ םילהת :ןעֶּביֹולְגְנּוא ןעֶנ

 ד לעטיפאק
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 ד םירבע
 טְציִנעֶג טיִנ אייֵז טאָה טְכירעֶּב םעֶד ןּופ טְראוָו םאָד רעֶּבָא
 איד ראַפ ןעֶֶּביֹולְג טיִמ טְגיִנייֵאְרעֶפ טיִנ ְּךיִז טאָה םִע לייוו
 טְּביֹולְנעֶג ןעֶּבאָה סאוָו ריִמ ןיִראָו :טְרעֶהעֶנ ןעֶּבאָה םאוֶו
 טְבאָזעֶג טאָה רֶע איו יֹוזַא הָחּונְמ רעֶד ןיִא ןיירַא ןעֶמּוק

 אייֵז ןְראָצ ןייֵמ ןיִא ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ּבאָה ְךיִא איז יֹוזַא ,
 י הָחּונְמ עֶנייֵמ ּוצ ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ ןעֶלאָז

 רעֶד ןּופ גְנּודְניִרְג רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז קְרעֶו איִד עֶׁשְטאָח
 :ןעֶראָועֶג טְלעוֶו
 םעֶד ןעֶנעוֶו טְנאָזעֶג יֹוזַא רֶע טאָה טֶרָא ןייֵא ףיֹוא ןיִראָו
 גאָט ןעֶטעֶּביִז םעֶד טְהּורעֶג טאָה טאָג דְנּוא ,גאָט ןעֶטעֶּביִז

 אייז ,רעֶדיוִז אָד דְנּוא ,'ב 'ב תישארב :קְרעוֶו עֶנייֵז עֶלַא ןּופ ;

 ,א"י היצ םילהת :הָחּונְמ עֶנייֵמ ּוצ ןעֶמּוקְנייִרַא טיִנ ןעֶלאָז

 -ֵנייֵרַא ןעֶניִרד ןעֶלאָז עֶכיִלְטֶע זַא טְּבייֵלְּב םִע םעֶדְניִא םּורְד
 טְׁשְרֶעּוצ זיִא הָרּוׂשְּב עֶטּוג איִד עֶכְלעֶו ּוצ איִד דְנּוא ,ןעֶמּוק

 םעֶד ְָּךְרּוד ןעֶמּוקעֶגְניירַא טיִנ ןעֶנעֶז ןעֶראוָועֶג טְגיִדעֶרְּפעֶג
 -עֶּב גאָט ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא רעֶדיִז רֶע טאָה :ןעֶּביֹולְגְנּוא
 עֶגְנאַל ַא יֹוזַא ָּךאָנ ריוָד ןיִא טְגאָזעֶג טאָה רֶע ןעזֶו ,טְלעֶמְׁש
 ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג זיִא ןעֶּביֹוא ןיֹוׁש איז ְּךייֵלְג ,טייֵצ

 טעֶטְראַהְרעֶפ ,ןעֶרעֶה לֹוק ןייַז טְלאָו רֶהיֵא ןעוֶו טְנייַה;;
 ,יח יז ה"צ םילהת :ירעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא טיִנ

 רֶע טְלאוָו ,ןעֶּבעֶגעֶג עֶהּור אייֵז טְלאָו ַעְׁשֹוהְי ןעוֶו ןיִראָו
 ַא טְּבייַלְּב ןעֶד יֹוזַא :גאָט ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןּופ טעֶרעֶג טיִנ
 זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶד ןיִראָו :טאָג ןּופ קְלאָפ םעֶד ראַפ תֶּבַׁש
 -עֶג ןייֵלַא ְּךיֹוא טאָה רעֶד הָחּונְמ עֶנייֵז ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא
 עֶנייֵז ןּופ טאָה טאָג איז ְּךייֵלְנ ,קְרעוֶו עֶנייֵז ןּופ טעֶהּור

 ןעֶטְּכאַרְט טְסְנְרֶע טיִמ ןעֶד ריִמ ןעֶזאָל םּורְד :עֶנעֶגייֵא
 ןעֶלאַּפ טיִנ לאָז רעֶנייֵק יִדַּכ ,הָחּונִמ עֶנעֶי ןיִא ןעֶמּוקּוצְנייַרַא
 :טייֵקְמאַזְראָהעֶגְנּוא ןּופ ליִּפְׁשייִּב ןעֶּבְלעֶז םעֶד ְךאָנ
 גיִטְפעֶרק דִנּוא גיִדעֶּבעֶל זיִא טאָנ ןּופ טְראוָו סאָד ןיִראָו
 דְנּוא ,ךְרעוֶוְש סעֶניִרייֵנְׁשייוֵוַצ ַא איו רעֶפְראַׁש דְנּוא
 דְנּוא הָמָׁשְנ ןּופ גְנּולייַהְטּוצ רעֶד ּוצ ויִּב ְךְרּוד טְגְניִרְד
 -ָנאַדעֶג איד טְפיִרְּפ דנּוא ;ְךְראַמ דְנּוא רעֶדיִלְג ןּופ ,טְסייֵג

 -עֶׁשעֶּב ןייק דְנּוא :ץְראַה םעֶד ןּופ ןעֶטְכאַרְט דְנּוא ןעֶק !
 ןעֶכאַז עֶלַא טְרֶעייֵג ,ןעֶנְראָּבְרעֶפ םֶהיֵא ראָפ זיִא םיִנעְפ
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 ןּופ ןעֶניֹוא איִד ראַפ טְקעֶדעֶגְפיֹוא דְנּוא טעֶקאַנ ןעֶנעֶז
 ,'ג ויט ילשמ :ןּוהְמ ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶכְלעוֶו טיִמ םעֶד
 14 זיִא רעֶכְלעוֶו לֹודָנ ןַהֹּכ ןעֶסיֹורְנ ַא ןעֶּבאָה ריִמ םעֶדְניִא םֹּזרֶד
 ןעֶזאָל ;טאָג ןּופ ןְהּוז רעֶד ַעּוׁשֵי ,ןעֶנְנאַנעֶבְכְרּוד לעֶמיִה איִד
 15 ריִמ ןיִראָו :םיִנְְנעקעֶּב רעֶזְנּוא ןעֶטְלאַהְטְסעֶפ ריִמ
 טיִמ ןעֶּבאָה דייֵלְטיִמ טיִנ ןאָק רעֶד לֹודָנ ןֵהֹּכ ַא טיִנ ןעֶּבאָה
 -עֶג ןעֶכאַז עֶלַא ןיִא זיִא רעֶד טְרֶעייַנ ,ןעֶטייֵהְכאַוְׁש עֶרעֶזְנּוא
 16 םּורָד :דְניִז ןְהֶא רעֶּבָא ,ריִמ איו ְּךייֵלְנ ןעֶראוָועֶג טְפיֵרְּפ
 ַא טיִמ דאָנְנ ןּופ לְהּוטְׁש םעֶד ּוצ ןעֶטעֶרְטּוצ ריִמ ןעֶזאָל
 ןעֶטְלאַהְרעֶד טייקְניִצְרעֶהְמעֶראַּב ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,ןֹוחָטִּב
 איד ןיִא ןעֶפְלעֶה ּוצ סֶנּוא דאָנְג ןעֶניִפעֶג ןעֶלאָז דְנּוא
 :םייֵצ עֶכיִלְכעוֶוְׁש

 ה לעטיפאק
 1 ןעֶׁשיִוְצ ןּופ ןעֶמּונעֶנ זיִא םאָו לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶכיִלְטיִא ןיִראָו
 ןיִא טְלעֶטְׁשעֶגְנייֵא ןעֶׁשְנעֶמ ראַפ זיִא ןעֶׁשְנעֶמ איִד
 דְנּוא תֹונָּתַמ ןייַז ביִרְקַמ לאָז רֶע יֵדְּכ ,טאָנ ןּופ ןעֶּבאַז איִד
 2 איד טיִמ ןעֶּבאָה דייֵלְטיִמ ןאָק רעֶכְלעוֶו :דֶניִז ראַפ םִיַחָּבְ
 ןיילַא ְּךיֹוא זיִא רֶע םעֶדְניִא ,ןעֶטְריִאְרעֶפ דְנּוא ןעֶדְנעֶסיִוְנּוא
 3 ןעֶגעֶוְטְסעֶד דְנּוא :ןעֶטייֵהְכאַוְׁש טיִמ טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא
 ְךיִז ראַפ ָךיֹוא יֹוזַא ,קְלאָפ םעֶד ראַפ איז ָּךייֵלְנ רֶע זּומ
 4 םעֶד טְסְּבִלעֶז ְּךיִז ּוצ טְמעֶנ רעֶנייֵק דְנּוא !ןייַז ביִרְקַמטְסְּבְלעֶז
 איז ְךייֵלְג ,טאָנ ןּופ ןעֶפּורעֶג זיִא רֶע ןעוֶו טְרֶעייֵנ ,דֹובָּכ
 ְךיֹוא טְסְּבְלעֶז ַחיִׁשָמ רעֶד ְּךיִז טאָה יֹוזַא :ןֹרַהַא ְּךיֹוא
 רעֶד טְרֶעייֵנ ,לֹודָג ןֵהֹּכ ַא ןעֶרעוֶו ּוצ טְכיִלְרעֶהְרעֶּפ טיִנ
 טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה רעֶכְלעוֶו

 :* ןעֶריֹוּבעֶג ָּךיִד ְךיִא ּבאָה טְנייֵה ,ןְהּוז ןיימ טֶסיִּב אּוד;
 ,'ז 'ב םילהת

 6 ,טְרָא ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא טְנאָז רֶע איו ָּךייֵלְנ
 ןּופ גְנּונְדְרֶא רעֶד ְּךאָנ גיִּבֶע ףיֹוא ןֵהֹּכ ַא טְזיִּב אּזד ;
 ,יד י'ק םילהת :"קָדָציִּכְלַמ

 דְנּוא ןעֶטעֶּבעֶג ׁשייֵלְפ ןייַז ןּופ געֶט איִד ןיֵא טאָה רעֶד
 דְנּוא אייֵרְׁשעֶנ קְראַטְׁש טיִמ תֹוׁשְקַּב טְכאַרְּבעֶנְפיֹוא
 ליצֵמ טְנאָקעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶכְלעוֶו םעֶד ּוצ ,ןעֶרעֶרְמ
 םִיַמָׁש תַאְרְי ןייַז ןעֶנעוֶו זיִא דְנּוא ,טיֹוט םעֶד ןּופ ןייַז
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 טאָה ןְהּוז ַא ויִא רֶע ןעוֶו ּוליִּפַא : ןעֶראוָועֶג טְרעֶהְרעֶד
 סאו ןעֶכאַז איִד ְּךְרּוד םאַזְראָהעֶג טְנְרעֶלעֶג ְךאָד רֶע
 ןעֶראָועֶג ןעֶמַאָקְלאָפ זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶטיִלעֶג טאָה רֶע
 הָעּוׁשְו עֶניִּבֲע ןּופ רעֶּבעֶהְנָא רעֶד ןעֶראָװעֶג זיִא דְנּוא
 ןעֶפּורעֶג זיִא רֶע םעֶדְניִא :ּוצ םֶהיֵא ןעֶרעֶה סאו עֶלַא ּוצ
 ןּופ .גְנּונְדְרֶא רעֶד ָּךאָנ טאָג ןּופ לֹורְג ןֵהֹּכ ַא ןעֶראוָועֶג
 ,'ד י"ק םילהת :קָרֶציִּכְלַמ

 םִע זיִא ְךאָד ןעֶדעֶר ּוצ ליִפ ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶכְלעוֶו ןעֶנעוֶו
 ןעֶרעֶה םיִא טְנֶעֶז רֶהיִא םעֶדְניִא .,ןעֶנעֶלּוצְסיוא רעוֶוְׁש
 ןעֶנעוֶו טְפְראַדעֶּב טאָה רֶהיִא ןיִראָו :ןעֶראוָועֶג רעוֶוְׁש
 רעֶדְיוו טְפְראַדעֶּב רֶהיֵא רעֶּבָא ,ןייַז רעֶרְהעֶל טייֵצ רעֶד
 םירקֲע איִד ןעֶנעֶז סאו ןעֶנְרעֶל ְּךייֵא לאָז רעֶנייֵא זַא
 רֶהיֵא דִנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶדעֶר איִד ןּופ ּביֹוהְנֶא םעֶד ןּופ
 עֶקְראַטְׁש טיִנ .ְּךֶליִמ ןעֶּפְראַדעֶּב םאוְו איִד ןעֶראָועֶג םְנעֶז
 ָךֶלֵיֵמ ןּופ טְרְהעֶנְרעֶד זיִא סאָו רעֶכיִלְטיִא ןיִראָו :וייַּפְש

 ,טייקְגיִטְכעֶרעֶג ןּופ טְראָו םיִא ןעֶרְהאָפְרעֶפ ןֶהָא זיִא
 עֶקְראַטְׁש רעֶּבָא :דְניִק םעֶניִרְנעֶנייֵז ַא זיִא רֶע ןיִראוָו
 -עֶק עֶכְלעֶו ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶנעֶסְקאוַוְרעֶד איִד ראַפ זיִא זייַּפְׁש
 ְךיֹורְּבעֶג ןּופ בֵנּוּביִא רעֶד ְךְרּוד ןעֶדייֵׁשְרעֶטְנּוא ןעֶג
 ;םעֶטְכעֶלְׁש דְנּוא םעֶטּוג ןעֶׁשיוִוְצ

 1 לעטיפאק
 ןּופ ּביֹוהְנֶא םעֶד ןעֶזאָלְרעֶּביִא ריִמ ןעֶזאָל ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
 ןעֶהעֶג רעֶטייוו ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ,ַחיִׁשְמ ןּופ עֶרְהעֶל רעֶד
 לאָמַאְבאָנ טיִנ ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא . .טיִיֵהְנעֶמאָקְלאָפ רעֶד ּוצ
 ןּופ דְנּוא ,קְרעוֶו עֶטיֹוט ןּופ הָבּוׁשִּת ןּופ דְנּורְג ַא ןעֶגעֶל
 דְנּוא תֹוליִבְט ןופ עֶרֶהעֶל רעֶד ןּופ דְנּוא :טאָנ ןָא ןעֶּביֹולְב
 ןעֶניִּבֶע םעֶד ןּופ דְנּוא ,םיִתִמַה תִיְחִּת ןּופ ,םִיָדָי תַכיִמְס ןּופ
 :ןעֶליוו םעֶטאָנ טיִמ ןּוהְט ריִמ ןעֶלעוֶו סאָד דְנּוא :טָּפְׁשִמ
 לאָמַא ןעֶנעֶז סאו איִד זַא ְךיִלְנעֶמְנּוא זיִא םִע ןיראוָו
 ןּופ םַעַט ַא טאַהעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טעֶטְכייֵלְרעֶד
 םעֶד ןּופ לייֵהְט ַא ןעֶמּונעֶג דְנּוא .הֶנָּתַמ ןעְׁשיִלְמיִה רעֶד
 םעֶד ןּופ םַעַט ַא טאַהעֶנ ןעֶּבאָה דְנּוא :ׁשֶרֹוקַה ַחּור

 םֶלֹוע ןּופ ןעֶטְפעֶרְק איִד דְנּוא טאָג ןּופ טְראָו ןעֶשּונ
 אייז ןעֶלאָז אייז זַא ,ןעֶלאַפעֶנְּפָא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו :אָּבַה



 : ו םירבע
 -ייֵרְק אייֵז םעֶדְניִא ,הָבּוׁשְּת וצ ןעֶרֶעייַנְרעֶד לאָמַא רעֶדיוִו
 םֶהיֵא ןעֶכאַמ דְנּוא ;טאָג ןּופ ןְהּוז םעֶד ןייֵלַא ְּךיִז ּוצ ןעֶניִצ

6 

 7 ןייֵא טְקְניִרְט סאָו דֵרֶע איִד ןיִראָו :דְנאַׁש ּוצ ְּךיִלְטְנעֶפֶע
 םיֹורַא טְגְנעֶרְּב דְנּוא ;ףיֹורְד טְפָא טְמּוק םאִו ןעֶנעֶר םעֶד
 -עֶּב ְךיֹוא זיִא איִז עֶכְלעוֶו ָּךְרּוד איִד ראַפ עֶטּוג רעֶטייֵרְק
 8 טְגְנעֶרְּב םאוָו איִד רעֶּבָא :טאָנ ןּופ הָכָרְּב טְמּוקאַּב טייֵּבְרַא
 זיִא דְנּוא ןעֶפְראָוְרעֶפ זיִא ןעֶלְטְּסיִד דְנּוא רעֶנְרעֶד םיֹורַא
 :ןעֶרעֶו ּוצ םֶנעֶרְּבְרעֶפ זיִא ףֹוס םעֶמעוֶו .ְּךּולְפ םּוצ טְגעֶהאָנ

 ְךייַא ןעֶנעֶו טְרעֶכיִזְרעֶפ ןעֶנעֶז ריִמ .עֶטְּביִלעֶג ,רעֶּבָא
 הָעּוׁשְי ּוצ ןעֶרעֶהעֶג םאוָו איִד דְנּוא ןעֶכאַז עֶרעֶסעֶּב ףיֹוא
 -עֶגְנּוא טיִנ זיִא טאָג ןיִראָו :יֹוזַא ןעֶדעֶר ריִמ ּוליִפַא ןעוֶו
 איד דֵנּוא קְרעוֶו עֶרֶעייֵא ןעֶסעֶגְרעֶּפ לאָז רֶע זַא טְכעֶר
 םעֶדְניִא ,ןעֶמאָנ ןייַז וצ ןעֶזיוועֶּב טאָה רֶהיֵא סאו עֶּביִל
 :ְךאָנ אייֵז טְניִדעֶּב דְנּוא ,טְניִדעֶּב עֶניִלייֵה איֵד .טאָה רֶהיֵא
 עֶּבְלעֶז איִד לאָז ְּךייַא ןּופ רעֶכיֵלְטיִא זַא ןעֶׁשְניוִו .ריִמ רעֶּבָא
 רעֶד ןּופ ןֹוחָטִּב ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ ןעֶזייוַועֶּב טייֵקְניִרְפייֵא
 ןעֶרעֶו ליֹופ טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יֵדָּכ .:דְנֶע םּוצ .זיִּב בְנּונְּפאָה
 דְנּוא ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד עֶכְלעוֶו איִד ןּופ רעֶנְלאָפְכאָנ טְרֶעייֵנ
 ,'ט חי םיטפוש :תֹוחָמְבַה איד ןעֶנעֶׁשְרְי דְלּודעֶג
 -ָניֵא ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ּחיִטְּבַמ טאָה טאָג ןעוֶו ןיִראָו

 ןעֶרעוֶוְׁש ןעֶרעֶסעֶרְג ןייֵק אייַּב טְנאָקעֶג טיִנ טאָה רֶע םעֶד
 טְגאָזעֶב דְנּוא :ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג ןייֵלַא ְּךיִז אייֵַּב רֶע טאָה
 ךיִד ְּךיִא לעוֶו סיוִועֶנ דנּוא ןעֶׁשְנעֶּב ְּךיִד ְּךיִא לעוֶו .םיוִועָג
 ? טיִמ יֹוזַא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא . .ויי ב"כ תישארב .:ןעֶרְהעֶמְרעֶפ
 :תֹוחָטְבַה איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד רֶע טאָה טְראַהעֶגְסיֹוא רֵלּוִּדעֶג

 איד לייוו ,ןעֶרעֶסעֶרְג םעֶד אייֵּב ןעֶרעוֶוְׁש ןעֶׁשְנעֶמ ןיִראוָו
 עֶלַא ןופ דֶנֶע ןייֵא אייֵז ּוצ זיִא ןעֶניִטעֶטְׁשעֶּב ּוצ הָעּוּבִׁש

 ְךאָנ טְלאוָועֶג טאָה רֶע ןעוֶו ,טאָג ןעֶניִרְד :ןעֶדעֶרְנעֶגעֶק
 עֶנייֵז זַא הָחָטְבַה איִד ןּופ םיִׁשְרֹוי איִד ּוצ ןעֶזייוֵועֶּב רֶהעֶמ

 -ְטיִמְרעֶפ םֶלֵא טְלעֶטְׁשעֶג ְּךיִז טאָה ,טיִנ טְרעֶדְנֶעְרעֶפ הָצֵע
 עֶכיִלְרעֶדְנֶעְרעֶפְנּוא אייוֵוְצ ָךְרּוד יִדְּכ :הָעּובְׁש ַא טיִמ רעֶל
 -ייֵל לאָז טאָג זַא ְךיִלְגעֶמְנּוא זיִא םִע עֶבֶלעוֶו ןיִא .ןעֶבאַז

 עֶבְלעוֶו ריִמ ,ןֹוחָטַּב ןעֶקְראַטְׁש ַא ןעֶּבאָה רימ ןעֶלאָז ,ןעֶנֶעק
 זיִא סאו גְנּונְפאָה איִד ןעֶטְלאַה ּוצ טְסעֶפ ןעֶניִרְטְנַא ןעֶנעֶז
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 םִלַא ןעֶּבאָה ריִמ גְנּונְפאָה עֶבְלעוֶו :טְצעֶזעֶג סְנּוא ראָפ
 דְנּוא ,טְסעֶפ רֶנּוא רעֶכיִז ,הָמָׁשְנ עֶרעֶזְנּוא ּוצ רעֶקְנַא ןייֵא

 יעּוׁשִי ןיִהֹזאוְו : תֶכֹורָּפ םעֶד ןּופ גיִנעוֶוְניִא ןייַרַא טְהעֶג סאוָו
 רֶע םעֶדְניִא ,ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא םִֶנּוא ראַפ זיִא ,רעֶפיֹולְראָפ ַא
 גְנּונְדְרֶא רעֶד ְּךאָנ גיִּבִע ףיֹוא לֹודָנ ןֵהֹּכ ַא ןעֶראוָועֶג זיִא
 ,יד ייק םילהת ;זיי 'ד ארקו :קָדָציִּכְלַמ ןּופ

 ז לעטיפאק
 ןופ ןֵהֹּכ ַא םֵלָׁש ןּופ ְּךְלֶמ רעֶד .קֶדֶציִּכְלַמ רעֶזיִד ןיִראוָו
 טְנעֶנעֶגעֶּב םֶהָרְבַא טאָה רעֶכְלעֶו ;טאָנ ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא םעֶד
 ןּופ ןעֶנאַלְׁש םעֶד ןּופ טְרְהעֶקעֶנְקיִרּוצ ָּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו
 .'ב-ח'י דיי תישארב :טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא םיִכָלְמ איִד

 ןופ רֵׂשֲעַמ טְלייֵהְטעֶנְּפֶא ְּךיֹוא טאָה םָהָרְבַא ןעֶכְלעוֶו ּוצ
 -עֶג ןּופ גיִנעֶק שְטייֵמ ףיֹוא טְשְרֶעּוצ טְסייֵה רעֶד ,םעֶלַא

 סאוָו ,םֵלָׁש ןּופ גיִנעֶק ְךיֹוא ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,טייֵקְניִטְכעֶר
 ןֵהָא ,רעֶטּומ ןְהָא ,רעֶטאַפ ןְהָא :ןעֶריִרְפ ןּופ גיִנעֶק טְסייֵה
 םֹוס ןייק דְנּוא געֶמ ןּופ ּביֹוהְנֶא ןייֵק טאָה רעֶד ;ׂשַחַיַה רֶפֵס
 ,טאָב ןּופ ןְהּוז םּוצ ְָּךייֵלְנ זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶּבָא ,ןעֶּבעֶל ןּופ
 :ןַהֹּכ ַא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טְּבייֵלְּב
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶזיִד םיֹורְנ איו ןעֶהעֶז טְנעֶק רֶהיֵא דְנּוא
 ןעֶּבעֶגעֶג טאָה םֶהָרְבַא רעֶטאָפ-רעֶטְלֶע רעֶד ןעֶכְלעוֶו ּוצ
 איִד ןּופ ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנּוא :ּביֹור םעֶד ןּופ רֵׂשֲעַמ
 דְנּוא הָנּוהְּכ איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּבאָה יוֵל ןּופ רעֶדְניִק
 ְךאָנ קְלאַפ םעֶד ןּופ רֵׂשֲעַמ ןעֶמעֶנ ןעֶלאָז אייֵז טאָּבעֶג ַא
 אייז ּוליֵּפַא ,רעֶדיִרְּב עֶרֶעייֵז ןּופ זיִא סאָד ,ץעֶזעֶג םעֶד
 רעֶד רעֶּבָא :םֶהָרְבַא ןּופ ןעֶדְנעֶל איִד ןּופ םיֹורַא ןעֶמּוק
 רֵׂשֲעַמ טאָה הָחָּפְׁשִמ רֶעייֵז ןּופ ּפָא טיִנ טְמאַטְש רעֶכְלעוֶו
 טאָה םאוָו םעֶד טְׁשְנעֶּבעֶג טאָה דְנּוא ,םֶהָרְבַא ןּופ ןעֶמּונעֶג
 זיִא רעֶניִרְדיִנ רעֶד ַחּוּכְוםּוׁש ןְהָא דְנּוא :תֹוחָטְבַה איִד טאַהעֶנ
 -ִּבְרעֶטְׁש ןעֶמעֶנ אָד דְנּוא :ןעֶרעֶכעֶה םעֶד ןּופ טְשְנעֶּבעֶג
 זיִא םִע םאִָו רעֶד ,טְראָד רעֶּבָא ,רֵׂשֲעַמ ןעֶׁשְנעֶמ עֶכיִל
 םאָו יִוֵל ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא דנּוא :טְּבעֶל רֶע זַא טְנגייֵצעֶּב
 :םֶהָרְּבַא ָּךְרּוד רֵׂשֲעַמ ןעֶּבעֶגעֶג ּךיֹוא טאָה רֵׂשֲעַמ טְמעֶנ
 ןייַז ןּופ ןעֶדְנעֶל איִד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְּךאָנ זיִא רֶע ןיִראָו

 :טְשְנעֶּבעֶג םֶהיֵא טאָה קֶדֶציִּכְלַמ ןעוֶו רעֶטאָפ
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 11 ְּךְרּוד ןעֶהעֶשעֶג זיִא טייֵהְנעֶמאַקְלאָפ איִד ןעוֶו ןעֶד ױזַא
 םעֶד ףיֹוא טאָה קְלאָפ סאָד ןיִראָו ,יִוֵל ןּופ הָנּוהְּכ איִד
 זַא טְפְראַדעֶּג ְךאָנ ןעֶמ טאָה םאוָו ,הָרֹוּת איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד
 בְנּונְדְרֶא רעֶד ְּךאָנ ןעֶהעֶטְׁשְפיֹוא לאָז ןֵהֹּכ רעֶרעֶדְנַא ןייַא

 רעֶד ְךאָנ ןעֶרעוֶו ןעּפּורעֶג טיִנ לאָז דֶנּוא .קָדָציְִּלַמ ןּופ
 12 -ָנָעְרעֶּפ זיִא הָנּוהְּכ איִד ןעוֶו ןיִראָו ?ןֹרַהַא ןּופ גְנּונְדְרָא
 :הָרֹוּת רעֶד ןּופ גְנּורעֶדְנֶעֶרעֶפ ַא ןייַז ָּךיֹוא זּומ יֹוזַא ,טְרעֶד
 13 ,ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג זִיִא םעֶזיִד ןעֶבְלעוֶו ףיֹוא ,רעֶד ןיַראָ
 אייֵז ןּופ רעֶנייֵק סאָו ,טֶבֵׁש ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ּוצ טְרעֶהעֶג
 14 ראָלְק זיִא םִֶע ןיִראָָו :ַחֵּבְזִמ םייֵּב ןעֶזעוֶועֶנ ביִרְקַמ טאָה
 -לעוֶו ןּופ ,הָדּוהְי ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זיִא ראַה רעֶזְנּוַא זַא
 18 ,דְנּוא :םיִנֲהֹּכ ןעֶנעוֶו טעֶרעֶג טיִנְראָג טאָה הָׁשֹמ טֶּבֵׁש ןעֶכ

 טְהעֶטְׁש ןַהֹּכ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעוֶו ,רעֶראָלְק ליפ ָּךאָנ זיִא סאָד
 16 טיִנזיִא רעֶכְלעוֶו :קָדְציִּכְלַמ ןּופ םיִנְבייֵלְג םעֶד ְּךאָנ ףיֹוא
 טאָּבעֶג ןעֶביִלְׁשייֵלְפ ַא ןּופ ץעֶזעֶג םעֶד ְךאָנ ןעֶראָועֶג
 גיֵּבִע טְרעֶה סאָה ןעֶּבעֶל ַא ןּופ טְּפאַרְק רעֶד ָּךאָנ טְרֶעייֵנ
 17 ףיֹוא ןַהֹּכ ַא טְסיִּב אּוד ,טְגייֵצעֶּב זיִא םִע ןיִראָו :ףיֹוא טיִנ

 יד ייק םילהת :קָדֶציִּכְלַמ ןּופ גְנּונְדְרָא רעֶד ְךאָנ גיִּבִע
 18 ייֵרְפ םעֶד ןּופ גְנּופְראוַוְרעֶפ ַא ןעֶראָועֶג זיִא םִע ןיִראָו
 -ּונְמּוא דְנּוא םייֵהְכאַַוְׁש עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ,טאָּבעֶג ןעֶניִדְרעֶה
 19 ןעֶמאַקְלאָפ טיִנְָראָג טאָה הָרֹוּת איִד ןיִראָו :טייקְניִצ
 -פאָה עֶרעֶסעֶּב ַא ןּופ גְנּורְהיִפְנייֵא איִד טְרֶעייֵנ ,טְכאַמעֶג
 :טאָנ ּוצ טְנעֶהאָנ ןעֶמּוק ריִמ רעֶכְלעֶזֶו ְּךְרּוד ,גְנּונ
 20 :הָעּובְׁש ַא ןֶהָא ןַהֹּכ טְכאַמעֶג טיִנ זיִא רֶע איוו ְּךייֵלְג .דְנּוא
 21 רעֶּבָא ,הָעּובְׁש ַא ןְהֶא םיִנֲהֹּכ ןעֶראועֶג ןעֶנעֶז עֶנעֶי ןיִראָָו
 םֶהיֵא ּוצ טאָה רעֶכְלעוֶו םעֶד ָּךְרּוד הָעּובְׁש ַא טיִמ רעֶזיִד
 טיִנ טעֶװ דְנּוא ןעֶריֹואְוְׁשעֶנ טאָה ראַה רעֶד .טְנאָזעֶג

 רעֶד ָּךאָנ גיִּבֶע ףיֹוא ןֵהֹּכ ַא טְסיִּב אּוד ,ןעֶּבאָה הָּטָרֲח
 2 ןייַא ַעּושִי זיִא יֹוזַא .יד י"ק םילהת :קָדֶציִּכְלַמ ןּופ כְנּונְדְרָא
 3 ןעֶנעֶז עֶנעֶי דְנּוא :דְנּוּב ןעֶרעֶסעֶּב ַא ןּופ ןעֶראָועֶג בֵרָע
 טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוֵו ,םיִנֲהֹּכ ןעֶראוָועֶג עֶליִפ
 :טְרעֶדְניִהעֶג אייֵז טאָה סאָו טיֹוט םעֶד ְָּךְרּוד ןעֶּבייֵלְּב
 24 הָנּוהְּכ ַא טאָה ,גיִּבִע ףיֹוא שְּבייֵלְּב רֶע לייוֵו ,רֶע רעֶּבָא
 25 ןעֶמאַקְלאַפ ְּךיֹוא רֶע ןאָק םּורְד :טיִנ םֶהעֶנְרעֶפ םאו
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 רֶע לייוֵו ,םֶהיֵא ָּךְרּוד טאָנ ּוצ ןעֶמּוק סאוָו איִד ןעֶטעֶר
 :ןעֶטעֶּב אייֵז ראַפ לאָז רֶע זַא ניִּבִע ףיֹוא טְּבעֶל
 זיִא רעֶד ,טְסאַּפעֶנ םָנּוא טאָה לֹודָג ןֵהֹּכ רעֶּכְלעֶזַא ןיִראוָו
 ןדְניִז ןּופ טְרעֶדְנּוזעֶנְּפָא ,קעֶלְפ ַא ןְהֶא ,גירְלּושְנּוא ,גיִלייֵה
 ףְראַדעֶּב רעֶד :לעֶמיִה איִד איו ןעֶראָועֶג רעֶכעֶה זיִא דְנּוא
 ֿביִרְקַמ גאָז רֶע זַא .םיִלֹודְנ םיִנֲהֹּכ עֶנעֶי איוִװ ְּךיִלְנעֶט םיִנ

 ְךאָנְרעֶד ,רְניִז עֶנעֶגייֵא עֶנייֵז ראַפ טְשְרֶעּוצ תֹונָּבְרָק ןייַז
 ףיֹוא רֶע טאָה סאָד ןיִראָָו ;קְלאָפ םעֶד ןּופ דֶניִז איִד ראַפ

 ןייֵלַא ְּךיִז טאָה רֶע םעֶדְניִא ,ןּוהְּטעֶג לאָמ גיִצְנייֵא ןייֵא
 ןעֶׁשְנעֶמ ןָא טְלעֶטְׁש ץעֶזעֶג סאָד ןיִראוָו :ןעֶזעוֶועֶג בירְקַמ
 םאָּד ּרעֶּבָא ;טייֵהְכאַוְׁש ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִלּודְנ םיִנֵהֹּכ ראַפ
 -עֶנ סאָד איוִו רעֶטעֶּפְׁש זיִא םאִז הָעּובְׁש רעֶד ןּופ טְראוָו
 :ןעֶמאַקְלאָפ גיִּבִע ףיֹוא זיִא רעֶד ןְהּוז םעֶד ןָא טְלעֶטְׁש ,קעֶז

 ח לעטיפאק
 ןעֶּבאָה ריִמ סאָו םעֶד ןּופ ְּךאְַטּפיֹוה איִד זיִא סאָד ןּונ
 ְךיִז טאָה רעֶד ,לֹודָנ ןֵהֹּכ ןעֶכְלעֶזַא ןעֶּבאָה ריִמ ,טְגאָזעֶה
 ןיִא דֹובָּכַה אֵסִּכ םעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ּוצ טְצעֶזעֶנ
 םעֶד ןּופ דְנּוא םּוהְטְניִלייֵה םעֶד ןּופ רעֶניִד ַא :לעֶמיִה איִד
 דְנּוא טְלעֶטְׁשעֶגְפיֹוא טאָה ראַה רעֶד סאוָז ,ןֶּכְׁשִמ ןעֶרְהאוָו
 טְלעֶטְׁשעֶגְנָא זיִא לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶדעֶי ןיִראָו :שְנעֶמ ןייק טיִנ

 גיִטעֶנ םִע ּויִא םּורְד ; תֹונָּבְרִק דְנּוא תֹוחָנְמ ןייַז ּוצ ביִרְקַמ
 ביִרְקַמ לאָז רֶע סאו ןעֶּבאָה םעֶּפֶע ְּךיֹוא לאָז רעֶזיִד זַא
 :ןייַז

 רֶע טְלאוָו דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶנ טְלאָו רֶע ןעוֶו ןיִראוָו
 סאָו איִד ןעֶנעֶז םִע לייֵװ ,ןֵהֹּכ ַא ןעֶזעוֶועֶג טיִנ ּוליִּפַא
 ןעֶניִד עֶכֶלעוֶו :הָרֹוּת רעֶד ְּךאָנ תֹונָּתַמ איִד ביִרְקַמ ןעֶנעֶז
 ןעֶכאַז עֶׁשיִלְמיִה איִד ןּופ ןעֶטאָׁש דְנּוא רֶליִּב ַא ראַפ
 טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶראָועֶג טְנְראוָועֶג זיִא הָשֹמ איוז ְּךייֵלְנ
 רֶע ןיִראָו ,ןעֶכאַמ ּוצ גיִדְנעֶטְׁשְלאָפ ןֶּכְׁשִמ םאָד טְכאַדעֶג
 -ראָפםעֶדְּדאָנ ןעֶכאַמםעֶלַאטְסְלאָז אור זַא גְנּוטְבַא ּביִג ,טְגאָז
 ,'מ היכ תומש :גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶזיִִועֶג ריִד זיִא סאו דְליִּב

 ןעֶטְלאַהְרעֶד טְסְניִד ןְרעֶמעֶּב ליִפ ַא רֶע טאָה טְציִא רעֶּבָא
 ,דָנּוּב ןעֶרעֶסעֶּב ַא ןּופ רעֶלְטיִמְרעֶפ ַא ְּךיֹוא זיִא רֶע םעֶדְניִא
 ;ןעֶראוָועֶג טְלעֶטְׁשעֶּב תֹוחָטְבַה עֶרעֶסעֶּב ףיֹוא זיִא סאוָו
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 7 ַא ןֶהֶא ןעֶועוֶועֶג טְלאוָו דְנּוּב רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןעוֶו ןיִראוָו
 ןייֵא ראַפ טְרָא ןייֵא ןעֶזעוֶועֶנ טיִנ טְלאוָו יֹוזַא ,רעֶלְהעֶפ
 8 טְגאָז דְנּוא ,רעֶלְהעֶפ טְניִפעֶג רֶע ןיִראָו :ןעֶרעֶדְנַא

 לעֶז ְּךיִא זַא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,געֶט ןעֶמּוק םִע העָז;
 דְנּוא לֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוה םעֶד טיִמ דנּוּב ןֶעייֵנ ַא ןעֶבאַמ
 9 ְּךיִא םאִה דְנּוּב םעֶד ָּךאָנ טיִנ :הָדּוהְי ןּופ זיֹוה םעֶד טיִמ
 ְךיִא ןעוֶו גאָט םיִא ,תֹובָא עֶרֶעייֵז טיִמ טְכאַמעֶג ּבאָה
 ןעֶרְהיִפּוצְסיֹורַא אייֵז דְנאַה רעֶד אייֵּב ןעֶמּונעֶג אייֵז ּבאָה
 ןעֶּביִלְּבעֶנ טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ,םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ
 טְנאָז ןעֶפְראָוְראַפ אייֵז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ;דְנּוּב ןייֵמ ןיִא
 10 לעֶװ ָךיִא סאָו דִנּוּב רעֶד זיִא סאָד ןיִראָָו :ראַה רעֶד
 טְגאָּז ,בעֶט עֶנעֶי ְּךאָנ לֵאָרְׂשִי ןּופ זיֹוד םעֶד טיִמ ןעֶכאַמ
 רֶעייֵז ןיִא הָרֹוּת עֶנייֵמ ןעֶּבעֶנ לעֶז ְּךיִא ,ראַה רעֶד
 איִז ְךיִא לעוֶו רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵז ףיֹוא דְנּוא ,דְנאַטְׁשְרעֶפ
 אייז דְנּוא ;טאָג רֶעייֵז ןייַז לעדֶז ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּבייַרְׁשְנָא

 11 ןעֶנְרעֶל טיִנ ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא :קְלאָפ ןייֵמ ןייֵז ןעֶלעוֶו
 דְנּוא ,רעֶדּורְּב ןייַז רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ,רֵבֵח ןייַז רעֶכיִלְטיִא
 ְךיִמ ןעֶלעוֶו עֶלַא ןיִראָו ;ראַה םעֶד טְנעֶקְרעֶד ,ןעֶנאָז
 19 ןיִראָו :ןעֶטְסעֶרְג םּוצ זיִּב ןעֶטְסְנייַלְק רֶעייֵז ןּופ ,ןעֶנעֶק

 -עֶגְנּוא עֶרֶעייֵז רעֶּביִא ןעֶמְראַּבְרעֶד ְּךיִמ לעֶװ ָּךיִא
 רֶהעֶמ טיִנ ְּךיִא לעֶו דְניִז עֶרֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶטייֵקְניִטְּכעֶר
 ,ד"ל-איל א"ל הימרי :ןעֶקְנעֶדעֶנ

 13 ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד רֶע טאָה יֹוזַא ,דְנּוּב ןְעייֵנ ַא טְנאָז רֶע ןעוֶו
 דְנּוא טְכאַמעֶג טְלַא זיִא םעֶכְלעוֶו סאָד ןּונ ;טְכאַמעֶג טְלַא

 ןעֶדְניוִוְׁשְרעֶפ םּוצ טְנעֶהאָנ זיִא ,טְרעֶטְלַאְרעֶפ
 ט לעטיפאק

 1 ןופ עֶטאָּבעֶג דֶנּוּב רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ְךיֹוא טאָה ןעֶד יֹוזַא
 ּוצ טְרעֶהעֶג סאָו םּוהְטְניִלייֵה סאָד דְנּוא טְסְניִדְסעֶטאָנ
 -עֶנְפיֹוא זיִא ןָּכְׁשִמ עֶטְׁשְרֶע סאָד ןיִראָו :טְלעוֶו רעֶזיִד

 הָרֹונְמ איד ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,ןעֶראוָועֶג טְלעֶטְׁש
 :שֶדֹק טְסייֵה סאוָז ;םיִנָּפַה םָחָל סאָד דְנּוא ,ןָחֶלֶׁש רעֶד דְנּוא
 3 סאָד ןעֶזעוֶועֶג זיִא תֶכֹורָּפ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶטְניִה דְנּוא
 4 עֶנעֶדְלאָנ ַא טאָה סאָו :םיִׁשָדְקַה שָרֹק טְסייֵה סאָ ןָּכְׁשִמ
 עֶלַא ןּופ טְקעֶדעֶּב תיִרְּבַה ןֹורֶא םעֶד דְנּוא ,ןאַּפְרֶעייֵפ
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 רעֶנעֶדְלאָג ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא ןעֶניִרְד ,דְלאָג טיִמ ןעֶטייֵז
 רעֶד דְנּוא ,ןֶמ םעֶד ןעֶטְלאַהעֶג ְּךיִז ןיִא טאָה םאז גּורק
 תֹוחּול איִד דְנּוא ,טיִלְּבעֶג טאָה סאוָז ןֹרֲהַא ןּוּפ ןעֶקעֶטְׁש
 -ְכיִלְרעֶה ןּופ םיִבּורְּכ איד ןעֶנעֶז רעֶּביִרְד דְנּוא :תיִרְּבַה
 ןעֶכאַז עֶכְלעוֶו ןּופ ,תֶרֹוּפַּכ םעֶד ןעֶטאַׁשעֶּב םאָו ,טייק
 :ןעֶדעֶר סייוָוְגיִצְנייֵא טיִנ טְציֵא ןעֶנאָק ריִמ

 ןעֶראוָועֶג טעֶטְכיִרעֶגְנייַא יֹוזַא ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶזיִד ןעוֶו דָנּוא
 ןֶּבְׁשִמ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא ביִדְנעֶטְׁשעֶּב םיִנֲהֹּכ איִד ןעֶהעֶג
 ןעֶטייוַוְצ םעֶד ןיִא רעֶּבָא :ןּוהְמ ּוצ הָדֹובֲע איִד ןייֵרַא
 טיִנ ,רֶהאָי םיִא לאָמ ןייֵא ןייֵרַא לֹודָג ןֵהֹּכ רעֶד רונ טְהעֶג
 ָךיֹוא דְנּוא ביִרְקַמ ןייֵלַא ְּךיִז ראַפ זיִא רֶע סאוָו ,טּולְּב ןְהֶא
 ַחּור רעֶד טְזייוֵז ןעֶניִרְד :קְלאָפ םעֶד ןּופ תֹוגָנְׁש איד ראַפ
 ְךאָנ זיִא םיִׁשָדְקַה ׁשֶדֹוק םעֶד ּוצ נעוֶו רעֶד זַא ןָא ׁשֶדֹוקַה

 ןָּבְׁשִמ עֶטְׁשְרֶע םאֶד גְנאַל יֹוזַא ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶגְפיֹוא טיִנ
 איד ףיֹוא לֶׁשֶמ ַא זיִא םאָה :דְנאַטְׁשעֶּב ַא ְּךאָנ טאָה
 ,םיִחָבְז דְנּוא תֹונָּתַמ ביִרְקַמ זיִא ןעֶמ ןעוֶו ,טייֵצ עֶניִטְציִא
 ןּופ ןעֶסיוִועֶג םעֶד ְּךאָנ ןעֶכאַמ ןעֶמאַקְלאַפ טיִנ ןעֶנאָק םאוָו
 ןעֶהעֶטְׁשעֶּב אייֵז םעֶדְניִא :הָדֹובֲע איִד טּוהְט סאוָו םעֶד
 ,תֹוליִבְט עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ דְנּוא ןעֶקְניִרְּט דְנּוא ןעֶסֶע ןיִא רּונ
 ּוצ ויִּב ׁשייֵלָפ םעֶד ןּופ טְנעֶלעֶגְפיֹוא עֶטאָּבעֶג ןעֶנעֶז םאוָו
 ,'ז ט"י רבדמב ;'ב א"י ארקיו :בְנּורעֶסעֶּבְרעֶפ ןּופ טייֵצ רעֶד

 עֶרעֶסעֶּב איִד ןּופ לֹודָג ןֵהֹּכ ַא ןעֶמּוקעֶג זיִא ַחיִׁשְמ רעֶּבָא
 דְנּוא ןעֶרעֶסעֶרְג םעֶד ָּךְרּוד ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז םאְו ןעֶבאַז
 דְנאַה איִד טיִמ טיִנ זיִא םאִז .ןָּכְׁשִמ ןעֶרעֶנעֶמאַקְלאַפ
 ְךיֹוא :םיִנעֶפעֶׁשעֶּב ןעֶזיִד ןּופ טיִנ ;טְסייֵה םאָד ,טְבאַמעֶב
 טְרֶעייֵנ ,רעֶּבְלעֶק דְנּוא ןעֶגיִצ ןּופ טּולְּב םעֶד ָּךְרּוד טיִנ
 איִד ןיִא לאָמ ביִצְנייֵא ןייֵא רֶע זיִא טּולְּב ןעֶנייֵא ןייַז ָּךְרּוד

 טְקְריוִועֶגְסיֹוא טאָה דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְנייִרַא רעֶטְרֶע עֶגיִלייֵה
 טּולְּב םאָד ןעוֶו ןיִראָָו ,גיל איל הימרי :גְנּוזעֶלְרעֶד עֶניֵּבְע
 םִע ןעוֶו הּוק ַא ןּופ שֵא איִד דְנּוא ןעֶסְקָא דְנּוא ןעֶניִצ ןּופ
 ּוצ .גיִלייֵה טְכאַמ ,עֶנייֵרְנּוא איִד ףיֹוא טְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶג זיִא
 סאָד טעוֶו רֶהעֶמ ליִפ איז :שייֵלַפ םעֶד ןּופ גְנּוגיִנייֵר איִד
 םעֶד ָּךְרּוד ןייֵלַא טאָה ְּךיִז רעֶד .ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ טּולְּב
 ּוצ יִדְּכ ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ םּומ ַא ןְהָא טְסייֵנ ןעֶניִּבֶע
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 םעֶד ןעֶניִד ּוצ קְרעוֶו עֶטיֹוט ןּופ ןעֶסיוִועֶג רעֶזְנּוא ןעֶניִנייֵר

 ?טאָג ןעֶגיִרעֶּבעֶל

 ןֶעייֵנ םעֶד ןּופ רעֶלְטיִמְרעֶפ רֶע זיִא ןעֶנעוֶוְטְסעֶד דְנּוא
 רעֶד ּוצ ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא סאוָו םיֹומ םעֶד ָּךְרּוד יֵדְּכ ,דֶנּוִּב

 רעֶטְנּוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םאו דְניִז איִד ןּופ בְנּוזעֶלְסיֹוא

 ןעֶמְלאַהְרעֶד ןעֶלאָז עֶנעֶפּורעֶּב איִד ,דְנּוּב ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד

 ּואָז טְראָד ןיִראָז :הָׁשֹּורְי עֶניִּבֶע רעֶד ןּופ הָחָטְּבַה איִד

 טיֹוט רעֶד ןייַז ּוצ בָיּוחְמ ְּךיֹוא זיִא הָאָוְצ ַא אָד זיִא םִע

 הָאָוְצ ַא ןיִראָה :הָאָוְצ איִד טְכאַמעֶג טאָה סאָו םעֶד ןּופ

 עֶנייֵק טאָה םֶע ןיִראָו ,עֶטיֹוט איִד ףיֹוא טְסעֶפ טְהעֶמְׁש
 הָאְוְצ איִד טאָה סאוָו טְּבעֶל רעֶד לייוַוְרעֶד טיִנ טְפאַרְק
 טיִנ ְּךיֹוא זיִא דְנּוּב רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ּוליִפַא םּורָד :טְכאַמעֶנ
 הָשֹמ ןעֶו ןיִראָו :ןעֶראַועֶג טְהייוַועֶגְנייַא טּולְּב ןְהָא
 ןעֶצְנאַג םעֶד ּוצ טאָּבעֶג םעֶכיֵלְטיִא טעֶרעֶנְסִיֹוא טאָה
 טּולְּב םאָד ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה ,ץעֶזעֶג םעֶד ְּךאָנ קְלאַפ
 דְנּוא רעֶסאַו טיִמ ןעֶניִצ איִד דְנּוא רעֶּבְלעֶק איד ןּופ
 םאָד טְגְנעֶרְּפְׁשעֶּב טאָה דְנּוא ,בֹוזַא דְנּוא לאָװ עֶהְטיֹור
 טְגאָזעֶג טאָה דְנּוא :קְלאָפ עֶצְנאַג סאָד דְנּוא ןייֵלַא רֵּפֵס
 -עֶג ְּךייַא טאָה טאָנ םאָָו דְנּוּב םעֶד ןּופ טּולְּב םאָד זיִא סאָד
 םיִלָּכ עֶלַא דְנּוא ןָּכְׁשִמ טאָדְּךיֹוא דְנּוא .,יח דיכ תומש :ןעֶטאָּב
 :טּולְּב טיִמ טְגְנעֶרְּפְׁשעֶּב םעֶדְכייֵלְג רֶע טאָה טְסְניִד םעֶד ןּופ
 / טיִמ הָרֹוּת רעֶד ְּךאָנ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶלַא טַעָמִּכ דְנּוא
 טְרעוֶו טּולְּב ןּופ גָנּוסיִגְרעֶפ ןֶהֶָא דְנּוא ,טְגיִנייֵרעֶג טּולְּב
 ,א"י זיי ארקיו :בָנּוּבעֶגְרעֶפ עֶנייֵק

 איד ןּופ רעֶטְסּומ סאָד זַא ןעֶועוֶועֶג גיִטעֶנ םִע זיִא םּורְד

 ,ןעֶרעוֶו טְגיִנייֵרעֶג ןעֶזיִד טיִמ ןעֶלאָז ןעֶכאַז .עֶׁשֹיִלְמיִה
 תֹונָּבְרַק עֶרעֶסעֶּב טיִמ ןייֵלַא ןעֶכאַז עֶׁשיִלְמיִה איִד רעֶּבָא
 ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא טיִנ זיִא ַחיִׁשָמ ןיִראָו :עֶזיִד איז
 ןעֶנעֶז םאוָו ,טְכאַמעֶג דְנאַה איִד טיִמ ןעֶנעֶז םאְָו רעֶטְרֶע
 זַא ןייַלַא לעֶמיִה םיִא טְרֶעייֵנ ,ןעֶרְהאָו איִד ןּופ רעֶטְסּומ
 ְךיֹוא :םָנּוא ןעֶנעוֶו טאָנ ראָפ ןעֶזייוַו טְציִא ָּךיִז לאָז רֶע

 רעֶד איו ְּךייֵלְג ,ןייַז ביִרְקַמ טְפָא ְּךיִז לאָז רֶע יֵדְּכ טיִנ
 רֶהאָו םעֶדעֶי רעֶטְרֶע עֶניִלייֵה איִד ןיִא זיִא לֹודָנ ןֵהֹּכ
 יֹוזַא ףיֹוא ןיִראָו :טּולְּב םעֶדְמעֶרְפ טיִמ ןעֶגְנאַגעֶגְנייַרַא
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 יט םירבע
 -ָניִרְּג רעֶד ןּופ ןעֶדייֵל טְזּומעֶנ טְפֶא רֶע טאָה ןְפֹוא ןייַא
 ןייֵא ְּךיִז רֶע טאָה טְציִא רעֶּבָא ;ןָא טְלעוֶו רעֶד ןּופ גְנּוד
 רֶע זַא .רעֶטְלַאְטייֵצ םעֶד ןּופ עֶדְנֶע םַא ןעֶזיוִועֶּב לאָמ
 ְךייֵלְג דְנּוא :ןֶּבְרֶק ןייז ּךְרּוד דְניִז איד ןעֶגיִליִׁשְסיֹוא לאָז
 ּוצ לאָמ ןייֵא ןעֶשְנעֶמ איִד ראַפ טְמיִטְׁשעֶּב זיִא םִע איו
 טאָה יֹוזַא :טָּפְׁשִמ סאָד זיִא ְּךאָנְרעֶד דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש

 יֵדְּכ ןעֶועוֶועֶג ביִרְקַמ לאָמ ןייֵא ַחיִׁשָמ רעֶד ְּךיֹוא ְּךיִז
 טעֶװ רֶע דנּוא .עֶליִּפ ןופ רֶניִז איִד ןעֶנאָרְט לאָז רֶע
 ּוצ הָעּושֹי ּוצ רֶניִז ןְהֶא ןעֶזייוֵועֶּב לאָמ םעֶטייוֵוְצ ַא ְּךיִז
 ,'ט ה"כ היעשי :םֶהיֵא ףיֹוא ןעֶטְראוַו סאו איִד

 י לעטיפאק
 -ָנעֶמּוק עֶטּונ איִד ןּופ ןעֶטאָׁש ַא טאָה הָרֹות איִד ןיִראָו

 איֵד ןּופ רֶליִּב עֶכיִלְקְריִו סאָד טיִנ דְנּוא ןעֶכאַז עֶניִד
 איד ןעֶכאַמ ןעֶמאָקְלאָפ טיִנ לאָמ ןייק ןאָק דְנּוא ,ןעֶבאַז
 אייֵז סאָו תֹונָּבְרִק עֶּבְלעֶז איִד טיִמ ּוצְרעֶד ןעֶמּוק סאו
 יֹוזַא ףיֹוא ןיִראָו :ביִרְקַמ רֶהאָי עֶלַא גיִדְנעֶטְשעֶּב ןעֶנעֶז
 ּוצ ביִרְקַמ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טיִנ אייֵז ןעֶטְלאָו ןֶפֹוא ןייֵא
 טְּניִנייִרעֶג לאָמְנייַא ןעֶנעֶז סאָו רעֶניִד איִד לייוִו ןייַז
 ןּופ ןעֶסיוִועֶג ןייק טאַהעֶג רֶהעֶמ טיִנ ןעֶטְלאָו ןעֶראוָועֶג
 ןּופ ןעֶנאָמְרעֶד רֶהאָי םעֶדעֶי זיִא אייֵז ןיִא רעֶּבָא ?דְניִז
 ןּופ טּולְּב םאָד זַא ְךיִלְנעֶמְנּוא זיִא םִע ןיִראָו :דֶניִז
 ןעוֶו םּורְד :דֶניִז ןעֶמעֶנְקעוֶוַא לאָז ןעֶניִצ דְנּוא ןעֶסְקָא
 ןרֶע טְגאָז ןייֵרַא טְלעֶו איִד ןיִא טְמּוק רֶע

 טְלאוָועֶג טיִנ אּוד טְסאָה רעֶפְּפֶאְזייֵּפְׁש דְנּוא ןֶּבְרִק
 -ְךְנאַרְּב :טייֵרְּבעֶגְנָא ריִמ אּוד טְסאָה ּבייֵל ַא רעֶּבָא

 :ןעֶלעֶפעֶג טיִנ ריִד ןעֶנעֶז רעֶפְּפָאְדְניִז דְנּוא רעֶּפְּפָא
 הָלְנִמ רעֶד ןיִא ,םּוק ָּךיִא ,העָז ,טְגאָזעֶג ָךיִא ּבאָה ןאַד

 ןייַד ,ןעֶּביִרְׁשעֶג ריִמ ןעֶנעֶו סֶע זיִא ְּךּוּב םעֶד ןּופ
 ,יט-יו ימ םילהת :"טאָנ ָא ,ןּוהְט ּוצ ןעֶליוִו

 דָנּוא רעֶפְּפָאְזייֵּפְׁש דנוא תֹונָּבְרַק ,ןעֶּביֹוא טְגאָז רֶע ןעוֶו
 טְלאוָועֶג טיִנ אּוד טְסאָה רעֶפְּפָאָדְניִז דְנּוא רעֶפְּפָאְדְנאַרְּב
 ּביִרְקַמ טאָה ןעֶמ עֶכְלעוֶו ,טיִנ ריִד ןעֶלעֶפעֶג אייֵז דְנּוא
 םּוק ְּךיִא ,העְז ,רֶע טְנאָז ןאַד :ץעֶזעֶג םעֶד ְּךאָנ ןעֶזעוֶועֶג

 יִדְּכ ,עֶטְׁשְרֶע סאָד קעוֶוַא טְמעֶנ רֶע .ןּוהְט ּוצ ןעֶליוִז ןייֵד



 י םירבע
 ןעֶליִו ןעֶכְלעֶו ןיִא :עֶטייוֵוְצ סאָד ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא לאָז רֶע
 ּבייֵל םעֶד ןּופ רעֶפַּפָא םעֶד ָּךְרּוד טְניִלייֵהעֶנ ריֵּמ ןעֶנעֶז
 .ביי-'ד גינ היעשי :לאָמ ביִצְנייַא ןייַא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ןּופ
 דְנּוא ,הָדֹובֲע רעֶד ןיִא ְּךיִלְנעֶמ טְהעֶמְׁש ןֵהֹּכ רעֶדעֶו דְנּוא

 -ְנייֵק ןעֶנאָק םאִו .תֹונָּבְרַק עֶּבְלעֶז איִד ביִרְקַמ טֶפָא זיִא
  אָה רֶע ןעוֶו ,רעֶזיִד רעֶּבָא :דֶניִז ןעֶמעֶנְקעוֶוַא טיִנ לאָמ

 כיֵּבִע ףיֹוא דְניִז איִד ראַפ ןָּבְרִק ןייַא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ
 דְנּוא :טאָג ןּופ ךְנאַה עֶטְכעֶר איִד ּוצ טְצעֶזעֶג ְּךיִז טאָה
 טְכאַמעֶג ןעֶנעֶז דְנִייַפ עֶנייֵז זיִּב רֶע טעֶטְראַוו ןָא דְנּוצַא ןּופ
 ןיִראָָו ,יא י'ק םילהת :םיִפ עֶנייֵז ּוצ לעֶקְנעֶּבְסּופ ַא ראַּפ
 טְכאַמעֶג ןעֶמאַקְלאָפ גיִּבֲע ףיֹוא רֶע טאָה ןָּבְרַק ןייַא ָּךְרּוד
 : :טְניִלייַהעֶג ןעֶנעֶז סאוָו איִד
 ןיִראָו ;תּודֵע ְךיֹוא םֶנּוא טְּביִנ ׁשֶדֹוקַה ַחּור רעֶד דָנּוא
 :טְנאָזעֶג טאָה רֶע םעֶדְכאָנ

 ןעֶכאַמ אייֵז טיִמ לעֶֶח ְּךיִא םאָו דְנּוּב רעֶד זיִא סאָד ,
 -עֶנ עֶנייֵמ לעוֶז ְּךיִא ,ראַה רעֶד טְנאָז ,געֶט עֶנעֶו ְּךאָנ
 רֶעייֵז ףיֹוא דְנּוא ,רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵז ףיֹוא ןעֶּבעֶנ עֶצעֶז

 עֶרֶעייֵז דְנּוא :ןעֶּבייַרְׁשְנָא אייֵז ְּךיִא לע דְנאַטְׁשְרעֶפ
 רֶהעֶמ טיִנ ָּךיִא לעֶז ןעֶנְנּוטעֶרְטְרעֶּביִא עֶרֶעייֵז דְנּוא דְניִז
 .דיל גיל א"ל הימרי :?ןעֶקְנעֶדעֶנ

 טְראָד ,עֶזיִד ןּופ גְנּוּבעֶגְרעֶפ ןעֶדְנאַהְרעֶפ זיִא סֶע ּואוְו ןּונ

 ;דְניִז ראַפ ןֶּבְרַק ןייק ןעֶנאַהְראַפ רֶהעֶמ יִּנ זיִא
 ןעֶמּוקּוצְנייַרַא ןֹוחָשִּב ַא ןעֶּבאָה ריִמ לייוֵז ,רעֶדיִרְּב םּורְד
 ְךֶרּוד :ַעּוׁשֵי ןּופ טּולְּב םעֶד ָּךְרּוד טְרָא ןעֶניִלייַה םעֶד ןיִא
 םִנּוא ראַפ טאָה רֶע סאוָו געוֶו ןעֶניִדעֶּבעֶל דִנּוא ןֶעייַנ םעֶד
 :שייֵלְפ ןייֵז טְסייֵה סאָד ,תֶכֹורָּפ םעֶד ְּךְרּוד ןעֶזעוֶועֶנ ָּךנַחְמ
 ןּופ זיֹוד םעֶד רעֶּביִא לֹודָנ ןֵהֹּכ ַא ןעֶּבאָה ריִמ לייד דְנּוא

 ןעֶצְראַה ןעֶרְהאָו ַא טיִמ ןעֶטעֶרְטְנייֵא ריִמ ןעֶזאָל :טאָג
 טְלעֶקְנעֶרְּפְׁשעֶג רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ,ןעֶּביֹולְג ןעֶלאָפ םיִא
 ןעֶׁשאַוַועֶג רעֶּבייֵל עֶרעֶזְנּוא דְנּוא ןעֶסיוועֶנ ןעֶטְּכעֶלְׁש ַא ןּופ
 ְךיִלְנעוֶועֶּבְנּוא ןעֶטְלאַהְטְסעֶפ ריִמ ןעֶזאָל :רעֶסאַזַז ןייַר טיִמ
 -לעוֶו רעֶד ןיִראוָו ,גְנּונְּפאָה עֶרעֶזְנּוא ןּופ םיִנֵטְנעֶקעֶּב םאָד
 דְנּוא :אייֵרְטעֶנ זיִא הָחָשְבַה איִד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רעֶמ
 ןְרעֶפייֵא ּוצ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶטְכאַרְטעֶּב ריִמ ןעֶזאָל
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 י םירבע 72

 טיִנ ןעֶזאָלְרעֶפ ריִמ םעֶדְניִא :םיִׂשֲעַמ עֶטּוג דְנּוא עֶּביִל וצ 5

20 

30 

 ןּופ גָהְנִמ רעֶד ויִא םִע איו ְּךייֵלְנ ,ןעֶמּוקְנעֶמאַזּוצ רעֶזְנּוא
 ןעוֶו רֶהעֶמ ְּךאָנ דְנּוא ,ןעֶנאַמְרעֶד ריִמ טְרֶעייֵג ,עֶכיֵלְטֶע
 :ןעֶמּוק טְנעֶהאָנ גאָט םעֶד טְהעֶז רֶהיֵא
 ןעֶּבאָה רִיִמ םעֶדְכאָנ גיִליוִוְטּומ ןעֶניִדְניִז ריִמ ןעוֶו ןיִראוָו
 טְּבייֵלְּב ,טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ םיִנְמְנעֶקְרעֶד איִד ןעֶמּוקעֶּב

 -קעֶרְש ַא טְרֶעייֵנ :דְניִז ראַפ ןֶּבְרִק ןייק רעֶּביִא רֶהעֶמ טיִג
 םאָו הָאְנִק עֶניִדְרֶעייֵפ דְנּוא טָּפְׁשִמ ןּופ ןעֶטְראוַו סעֶכיִל
 טאָה רעֶנייֵא ןעוֶו :ןעֶרְהעֶצְרעֶפ עֶגיִנעֶּפְׁשְרעֶריוִו איִד טעוֶו
 תֹונָמְחַר ןֶהָא רֶע זיִא הָׁשֹמ תַרֹות ןעֶועֶועֶנ רֵבֹוע
 ליפ איו :תּודֵע אייֵרְד רעֶדָא אייוַוְצ ָּךְרּוד ןעֶּבְראָטְשעֶג
 סאוָו ןייז טְרעוֶו רעֶד טעוֶו ,רֶהיֵא טְנייֵמ ,ףאָרְטְׁש עֶרעֶגְרַא
 דְנּוא ,טאָג ןּופ ןְהּוו םעֶד םיִפ איִד טיִמ ןעֶטעֶרְטעֶנ טאָה
 םעֶד ןּופ טּולְּב סאָד ְּךאַז עֶנייֵמעֶג ַא ראַפ ןעֶטְלאַהעֶג טאָה
 טאָה דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְגיִלייֵהעֶג זיִא רֶע ןעֶכְלעוֶו ןיִא ,דֶנּוּב
 ריִמ ןיִראָו :דאָנְג רעֶד ןּופ טְסייֵנ םעֶד טְרעֶטְסעֶלעֶג
 ןיימ זיִא הָמָקְנ איִד ,טְגאָזעֶג טאָה רעֶכְלעוֶו םעֶד ןעֶנעֶק
 ןייַז טעוֶו ראַה רעֶד ,רעֶדיוִז דְנּוא ; ;ןעֶטְלעֶגְרעֶפ לעֶז ָּךיִא
 עֶכיִלְקעֶרְׁש ַא זיִא םִע ,ויל היל ביל םירבד :ןעֶטְכיִר קְלאָפ
 ןעֶגיִדעֶּבעֶל םעֶד ןּופ דְנעֶה איִד ןיִא ןעֶלאַפ ּוצ ןייֵרַא ְּךאַז
 ,דיכ יד םירבד :םאָנ
 רֶהיֵא עֶכְלעֶו ןיִא ,געֶט עֶגיִדְרעֶהיִרְפ איִד טְקְנעֶדעֶג רעֶּבָא
 ןעֶנאַּטְׁשעֶגְסיֹוא טאָה דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טעֶטְכייֵלְרעֶד טְנעֶז
 טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו לייֵהְט םּוצ :ןעֶדייֵל ןּופ ףְּפְמאק ןעֶסיֹורְג ַא
 דְנּוא ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶזְנָא םּוצ תֹורָצ דְנּוא תֹוּפְרַה ְּךְרּוד
 איד ןּופ םיִרָבַח ןעֶראָועֶג טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו לייֵהְט םּוצ
 -ְטיִמ טאָה רֶהיִא ןיִראָו :טְלעֶדְנאַהעֶּב יֹוזַא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו
 ּוַצ טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,עֶנעֶגְנאַפעֶג איִד טיִמ טאַהעֶג .דייל
 םעֶדְניִא ,רעֶמיִנ עֶרֶעייֵא ןּופ ּביֹור םעֶד דייֵרְפ טיִמ ןעֶהעֶזעֶג
 דְנּוא םעֶרעֶסעֶּב ַא טְסְּבְלעֶז טאָה רֶהיֵא זַא טְסייוֵו רֶהיֵא
 רֶעייַא טיִנ טְפְראוַועֶפ םּורְד :םּוהְטְנעֶגייֵא םעֶגיִדְנעֶטְׁשעֶּב
 טְּפְראַדעֶּב רֶהיֵא ןיִראָָו :רֵכְׂש ןעֶסיֹורְנ ַא טאָה סאו ןֹוחָשְּב
 דְנּוא ,טאָנ ןּופ ןעֶליוִז םעֶד ןּוהְט טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,דֶלֹּודעֶג

 :הָחָשְבַה איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד טְלאָז
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 :ןעֶמיֹוזְראַפ טיִנ ְּךיִז םעֶו דְנּוא ןעֶמּוק טעֶו טְמּוק רעֶכְלעֶו רעֶד ,עֶלייוז עֶנייֵלְק ַא ְּךאָנ זיִא םִע ןיִראָו;
 דָנּוא ןעֶּבעֶל ןעֶּביֹולְג ןייַז ָּךְרּוד טעוֶו קיִדַצ ַא רעֶּבָא
 ןיִא עֶלעֶז עֶנייֵמ טאָה ןעֶהיִצְקיִרּוצ ְּךיִז טעֶו רֶע ןעוֶו
 .א"כ ו"כ היעשי ; יד יו 'ב קוקבח :* תַחַנ ןייֵק םֶהיֵא

 םּוצ קירּוצ ְּךיִז ןעֶהיִצ סאוָו איד ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז ריִמ רעֶּבָא
 רעֶד ּוצ ןעֶּביֹולְג םאָו איִד ןּופ טְרֶעייֵנ ,ןעֶּבְראַדְרעֶפ
 :עֶלעֶז רעֶד ןּופ גְנּוטעֶר

 אי לעטיפאק

  ףיֹוא ןעֶכאַז איִד ןּופ ןֹוחָמְּב רעֶד זיִא ןעֶּביֹּולְג ןּונ
 סאָו ןעֶכאַז איִר ןּופ זייוַועֶּב רעֶד ,טְפאָה ןעֶמ עֶכְלעוֶו
 םאָד םיִנֹקְז איִד ןעֶּבאָה ןעֶניִרְד ןיִראָו :טיִנ םֶהעֶז ןעֶמ
 היִמ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד :ןעֶטְלאַהְרעֶד םיִנְנייֵצ
 טאָג ןּופ טְראָו םעֶד ְךְרּוד ןעֶנעֶז ןעֶטְלעֶו איִד זַא
 טיִנ זיִא טְהעֶז ןעֶמ סאָו סאָד זַא יֹוזַא .טייַרְּבעֶנְנָא
 ְךַרּוד :ןעֶנייֵׁשְרֶע םאָו ןעֶכאַז ןּופ ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶג
 -עֶסעֶּב ַא טאָב ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ לֶבָה טאָה ןעֶּביֹולְנ
 תּודַע םֶהיֵא זיִא סֶע ןעֶכְלעוֶו ְּךְרּוד ,ןִיַק איז ןָּבְרִק םעֶר
 טאָנ םעֶדְניִא ,קיִדַצ ַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע זַא ןעֶּבעֶנעֶג
 רֶע טעֶר םעֶד ָּךֶרּוד דְנּוא ,תֹונָּתַמ עֶנייֵז ףיֹוא טְנייֵצְעָּב

 ְךּונֲח ויִא ןעֶּביֹולְג ְךְרּוד :טיֹוט זיִא רֶע ּוליִפַא ָּךאָנ
 טיֹוט םעֶד טיִנ לאָז רֶע זַא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא
 טאָנ לייֵװ ,ןעֶראוָועֶג ןעֶניִפעֶג טיִנ זיִא דְנּוא ,ןעֶהעֶז

 ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ןייַז ראָפ ןיִראָו ;ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא םֶהיֵא טאָה
 -ליֹואוְו טאָג טאָה רֶע זַא םיִנְנייֵצ םאָד טאַהעֶנ רֶע טאָה

 ְךיִלְנעֶמְנּוא םִע ויִא ןעֶּביֹולְג ןְהָא רעֶּבָא :ןעֶלאַפעֶג
 םֶהיִא ּוצ טְמּוק סאָו רעֶד ןיִראָו ;ןעֶלעֶפעֶג ּוצ םֶהיֵא
 -לעֶנְרעֶפ ַא זיִא רֶע זַא דְנּוא ,זיִא רֶע זַא ןעֶּביֹולְג זּומ
 טאָה ןעֶּביֹולְנ ְּךְרּוד :םֶהיֵא ןעֶכּוו םאִװ איִד ּוצ רעֶט
 ןעֶנעוֶו טאָג ןּופ גְנּונְראָו ַא ןעֶמּוקעֶּב טאָה רֶע ןעוֶו ;ַחֹנ
 טְגעוֶועֶּב ,ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ָּךאָנ טאָה ןעֶמ סאָו ןעֶכאַז איִד
 איִד ראַּפ הָביֵּת ַא טייֵרְּבעֶנּוצ טְכְרּופ עֶכיִלְטעֶנ טיִמ
 איֵד טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו ְָּךְרּוד ,זיֹוה ןייַז ןּופ גְנּוטעֶר
 ןּופ ׁשֵרֹוי ַא ןעֶראָועֶג זיִא דְנּוא ,טְגיִדְלּושעֶּב טְלעוֶו
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 ְךְרּוד :ןעֶּביֹולְג ְךאָנ זיִא סאָו טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג רעֶד 8

 ןעֶראוָועֶג ןעֶפּורעֶּב זיִא רֶע ןעוֶו .םֶהָרְבַא טאָה ןעֶּביֹולְג

 רֶע ןעֶּכְלעֶו טְרָא ןייֵא ןיִא ןעֶהעֶנּוצְסיֹוא טְכְראָהעֶג
 רֶע דְנּוא ;הָׁשּורְי ַא ראפ ןעֶטְלאַהְרעֶד ְּךאָנְרעֶד לאָז
 טעוֶו רֶע  ןיִהַא ּואְו ןעֶסיוו ּוצ ןֶהָא ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹוא זיִא

 ןעֶטְלאַהעֶגְפיֹוא ְּךיִז רֶע טאָה ןעֶּביֹולְג ְךרּוד :ןעֶהעֶג 9
 דְמעֶרְפ ַא ןיִא איוז יֹוזַא הָחָשְבַה רעֶד ןּופ דְנאַל םיִא
 קָחְצִיי טיִמ ןעֶטְלעֶצעֶג ןיִא טְניֹואוְועֶג טאָה דְנּוא דְנאַל
 עֶּבְלעֶו איִד ןּופ םֶהיֵא טיִמ םיִׁשָרֹוי איִד בֹקֲעַי דְנּוא

 סאו טאָטְׁש ַא ףיֹוא טְראַַועֶג טאָה רֶע ןיִראָו :הָחָשְבַה 0
 ןּופְרעֶד רעֶפעֶׁשעֶּב .דְנּוא רעֶטְסייֵמיֹוּב רעֶד ,דְנּורְג ַא טאָה

 טְּפאַרְק הָרָׂש ּוליִּפַא טאָה ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד :טאָנ זיִא 11
 רעֶּביִא זיִא איִז עֶׁשְטאָח ,ןעֶרעוֶו ּוצ תֶּרְּבּועְמ ןעֶמּוקעֶּב
 אייֵרְמעֶנ םעֶד טאָה איִז לייוֵו ןעֶזעוֶועֶג רעֶטְלֶע עֶרֶהיִא

 םּורָד :הָחָמְּבַה איִד ןעֶּבעֶנעֶג טאָה רעֶכְלעוֶו ןעֶטְלאַהעֶג 2
 איו םּוג יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאו םעֶנייֵא ןּופ ָךיֹוא זיִא
 ןּופ ןְרעֶטְׁש איִד איוו ְָּךייֵלְנ ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ,טיֹוט
 זיִא סאו דְמאַז רעֶד אי דְנּוא ,עֶנְנעֶמ ןיִא לעֶמיִה םעֶד
 -,זיי ב"כ תישארב :לְהֲאָצ ַא ןֶהֶא םִי ןּופ ןעֶטְראָּב םעֶד אייֵּב

 ןעֶּבאָה .דנּוא .,ןעֶּביֹולְג ןיִא ןעֶּבְראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶד עֶלַא עֶזיִד 3
 ןּופ אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז טְרֶעייֵנ ,תֹוחָמְבַה איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ
 זַא טְנעֶקעֶּב ןעֶּבאָה דְנּוא ,טְסיִרְגעֶג דֶנּוא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶטייוֵו
 ;דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְסעֶנ דְנּוא עֶדְמעֶרַפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז

 ןָא ראלק ןעֶנייֵצ ,ןעֶכאַז עֶכְלעֶזַא ןעֶנאַז םאָו איד ןיִראָו 4
 ןעֶּטְלאָו איִיֵז ןעוֶו דְנּוא :דְנאַלְרעֶטאָפ ַא ןעֶכּוז אייז זַא 2

 -םיֹורַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעֶכְלעוֶו ןּופ דְנאַל םעֶד ןָא טְקְנעֶדעֶג
 :ןעֶרְהעֶקּוצקיִרּוצ טאַהעֶג טייֵצ אייֵז ןעֶטְלאָָו ,ןעֶמּוקעֶג

 זיִא סאָד .דְנאַל םעֶרעֶּסעֶּב ַא אייֵז ןעֶׁשְניוו טְציִא רעֶּבָא 6
 ואייֵז טיִמ טאָנ טיִנ ְּךיִז טְמְהעֶׁש םּורְד .סעְׁשיִלְמיִה ַא
 טיִיַרְּבעֶגְנָא אייֵז טאָה רֶע ןיִראָו ;טאָג רֶעייֵז ןעֶסייֵה לאָז רֶע
 .ו"י ;'ו'ג תומש :םאָטְש ַא

 ןְהּוז ןייַז ןעֶועוֶועֶג ביִרְקַמ םֶהָרְבַא טאָה ןעֶּביֹולְג ָּךְרּודד 7
 סאוָו רעֶד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְפיִרְּפעֶג זיִא רֶע ןעוֶו ;קָחֶצִו
 ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה תֹוחָטְּבַה איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד טאָה
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 18 םֹנאָזֶעֶג זיִא םִע םעֶכְלעוֶו ןעֶנעוֶו :ןְהּוז ןעֶניִצְנייֵא ןייַז
 ןעֶפּורעֶג ןעֶמאָז ַא ריִד ּוצ טעוֶו קָחְצִי ןיִא זַא ,ןעֶראָועֶג
 19 םֶהיֵא ןאָק טאָנ זַא טְנעֶבעֶרעֶג טאָה רֶע םעֶדְניִא :ןעֶרעוֶו
 טאָה רֶע ןעֶנאַו ןּופ ;עֶטיֹוט איִד ןּופ ןעֶקעוֶוְפיֹוא ְּךיֹוא
 20 ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד :םיִנְכייֵלְג םיִא ןעֶמּונעֶגְקיִרּוצ ְּךיֹוא םֶהֵיֵא

 ןעֶגעוֶו ּוליִפַא דָׂשֵע דְנּוא בֹקֲעַי טְשְנעֶּבעֶג קָחְצִי טאָה
 21 טאָה ןעֶּביֹולְג ְּךְרּוד :ןעֶהעֶׁשעֶנ ןעֶלעֶו םאָװ ןעֶכאַז

 ףסֹוי ןּופ ןְהיִז עֶדיִיַּב טְשְנעֶּבעֶג ןעֶּבְראַטְׁש םייֵּב בֹקֲעַי
 ןייַז ןּופ ץיִּפְׁש רעֶד ןָא טְנְהעֶלעֶגְנָא ןעֶטעֶּבעֶג טאָה דְנּוא
 29 םייַּב טְקְנעֶדעֶג' ףֵֹוי טאָה ןעֶּביֹולְג םעֶד ְּךְרּוד :ןעֶקעֶטְׁש

 לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניִק איִד ןּופ גְנאַגְסיֹוא םעֶד ןָא ןעֶּבְראַטְׁש
 :רעֶנייֵּב עֶנייֵז ןעֶנעוֶו ןעֶליֹופעֶּב טאָה דְנּוא
 23 ןעֶּבאָה ,ןעֶראוועֶג ןעֶריֹוּבעֶג זיִא הָׁשֹמ ןעוֶו ,ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד

 אייֵז לייוַו ,םיִׁשָדָח אייֵרְד ןעֶטְלאַהעֶּב ןְרעֶטְלֶע עֶנייֵז םֶהיֵא
 רָנּוא ,דְניֵק םעֶנְהעֶׁש ַא זיִא רֶע זַא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה

 ןּופ לְהעֶפעֶּב םעֶד ראַפ ןעֶטְכְראָפעֶג טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייֵז
 24 זיִא רֶע ןעוֶו הָׁשֹמ טאָה ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד .:גיִנעֶק םעֶד
 ןְהּוז רעֶד ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג טְלאָָועֶג טיִנ ,ןעֶסְקאַיַועֶגְפיֹוא
 25 טְלְהעוֶועֶג טאָה רֶע םעֶדְניִא :הֹעְרַּפ ןּופ רעֶמְכאָמ רעֶד ןּופ
 םאָד רעֶדייֵא ,טאָנ ןּופ קְלאַפ םעֶד טימ ןעֶדייֵל ּוצ רעֶּביִל
 26 רֶע דְנּוא :ןעֶטְלאַהְרעֶד ּוצ דֶניִז ןּופ ןעֶגיִנעֶגְרעֶפ עֶכִיַלְטייֵצ

 עֶרעֶסעֶרְג ַא ראַפ ַחיִׁשְמ ןּופ הָּפְרֶח איִד טְנעֶכעֶרעֶג טאָה
 טאָה רֶע ןיִראָו ;םִיַרְצִמ ןּופ תֹורְצֹוא איִד איוז תֹורִיִשֲע

 :רֵכְׂש םעֶד ןּופ גְנּוטְלעֶגְרעֶפ אֵיַד ףיֹוא םֶקִיֵלְּבעֶגְניִה
 27 ְךיִז טאָה דְנּוא !םִיַרְצִמ טְזאָלְרעֶפ רֶע טאָה ןעֶֶּביּולְג ָּךְרּוד
 ןיִראָָז ;גיִנעֶק םעֶד ןּופ ןְראָצ םעֶד ראַפ ןעֶטְכְרַאָפעֶג טיִנ
 ןעֶבְלעוֶו םעֶד טְהעֶז רֶע איז יֹוזַא ןעֶטְלאַהעֶנְסיֹוא טאָה רֶע
 28 ןעֶטְלאַהעֶג רֶע טאָה ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד :ןעֶהעֶז םיִנ ןעֶק ןעֶמ
 רעֶד יִדְּכ ,טּולְּב םעֶד ןּופ גְנּונְנעֶרַּפְׁש איִד דְנּוא חַסֶּפ
 :ןעֶרְהיִרְנֶא טיִנ אייֵז לאָז םיִרֹוכְּב איִד ןּופ .רעֶּבְראַדְרעֶפ
 29 ףּוס םַי סאָד ןעֶגְנאַנעֶגְכְרּוד אייז ןעֶנעֶז ןעֶּביֹולְג .ָּךְרּוד
 םִיַרְצִמ איִד םאִז ,דְנאַל םעֶנעֶקּורְט רעֶּבִיַא איוו ְּךייַלְנ

 :ןעֶראָועֶג ןעֶקְנּורְטְרעֶד ןעֶנעֶז דְנּוא טֶפיֵרְּפעֶג ןעֶּבאָה
 30 ,ןעֶלאַפעֶגְנייֵא ֹוחיִרְי ןּופ ןְרֶעִיֹומ איִד ןעֶנעֶז ןעֶּביֹולְג ּךְרּוד
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 :נעֶט ןעֶּבִז טְלעֶגְניִרעֶגְמּורַא אייֵז טאָה ןעֶמ םעֶּדְכאַנ

 איד טיִמ ןעֶמּוקעֶנְמּוא טיִנ הָנֹוזַה בָחֶר זיִא ןעֶּביֹולְג ְּדְרּוד 1
 -עֶנְפיֹוא םיִלְגַרְמ איִד טאָה איִז םעֶדְניִא ,עֶדְנעֶכְראָהעֶגְנּוא
 .גיכ יו עשוהי :ןעֶדיִרְפ טיִמ ןעֶמּונ

 טייֵצ איד ןיִראָו ?ןעֶנאָז רֶהעֶמ ְּךאָנ ָּךיִא לאָז םאָו דְנּוא 2

 קָרָּב ,ןֹועְדִנ ןעֶנעוֶו ןעֶלְהעֶצְרעֶד ּוצ ןעֶלְהעֶפ ריִמ טעוֶז
 :םיִאיִבְנ איִד דְנּוא לֵאּומְׁש דְנּוא ריִזָד ,חָּתִפִי ןֹוׁשְמִׁש

 גיִנעֶטְרעֶטְנּוא עֶכייֵרְגיִנעֶק ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו 8
 -לאַהְרעֶד תֹוחָטְבַה איִד ,ןּוהְטעֶג טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ,טְבאַמעֶג

 ןעֶׁשאֶלְרעֶפ :ןעֶּבייֵל ןּופ רעֶלייֵמ איִד טְּפאָטְׁשְרעֶפ ,ןעֶמ 4
 ףְראַׁש רעֶד ןּופ ןעֶניִרְטְנַא ןעֶנעֶז ,רֶעייֵּפ ןּופ טְפאַרְק איד
 גיִטְפעֶרְק ןעֶנעֶז ןעֶטייֵהְכאַוש ןּופ ,דְרעוֶוְש םעֶד ןּופ
 ןעֶראוָועֶג םירֹוּבִנ הָמָחֶלִמ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז ,ןעֶראוָועֶג

 ןעֶּבאָה ןְעיֹורְפ :תֹולָייַח עֶדְמעֶרְפ איִד טְנאָיְרעֶפ ןעֶּבאָה 2
 דָנּוא ,םיִתָמַה תֵיְחִּת ְּךְרּוד עֶטיֹוט עֶרֶהיִא ןעֶמּוקעֶּבְקיִרּוצ
 עֶנייֵק ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶראוָועֶג טְגאָלְּפעֶג ןעֶנעֶז עֶביִלְטֶע
 ַא ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶמּונעֶגְנָא גְנּואייֵרְּפעֶּב

 טְפיִרְּפעֶנ ןעֶנעֶז עֶרעֶדְנַא דְנּוא :גְנּוהעֶּמְׁשְרֶעַפיֹוא עֶרעֶסעֶּב 8
 דְנּוא ,רעֶטיִר טיִמ ןעֶסייֵמְׁש דְנּוא טאָּפִׁש ָךְרּוד ןעֶראוָועֶנ

 ןעֶנעֶז אֹייֵז :םיִנְנְנעֶפעֶג דְנּוא ןעֶמעֶק ְךְרּוד ּוליִפַא 7
 טְנעֶזעֶגְכְרּוד ,ןעֶראוָועֶג טָפיִרְּפעֶנ ןעֶראָועֶג טְגיִנייֵטְׁשעֶג
 אייֵז ,ןעֶראָועֶג טעֶטייֵטעֶג דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶראוָועֶג
 ןעֶניִצ ןּופ דְנּוא ףאָׁש ןּופ לעֶפ ןיִא ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא ןעֶנעֶז
 ,תֹורָצ ןיִא דְנּוא טיֹונ רעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז אייֵז

 זיִא טְלעוֶו איִד עֶכְלעוֶו ןּופ :טְלעֶדְנאַהעֶּב טְכעֶלְׁש דְנּוא 8
 ןיִא טְרעֶדְנאוַועֶגְמּורַא ןעֶּבאָה אייֵז ;ןעֶזעוֶועֶג טְרעוֶו טיִנ
 ןעֶלְהעֶה ןיִֵא דנּוא :ְרעֶּב ףיֹוא דֶנּוא רעֶטְרֶע עֶטְסּוּפ

 ןעֶּבאָה עֶלַא עֶזיִד דנּוא :ךֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶכעֶל דְנּוא 9
 אייֵז ןעֶּבאָה ְּךאָד ,ןעֶּביֹולְג רֶעייֵז ָּךְרּוד ןעֶמּוקעֶּב תּודֵ

 טאָה טאָנ םעֶדְניִא :הָחָמְבַה איד ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ 0
 יִדָּכ ןעֶהעֶזעֶג םיֹואְראָפ םֶנּוא ראַפ םעֶרעֶסעֶּב םעֶּפֶע
 ;ןעֶרעוֶו טְכאַמעֶג ןעֶמאָקְלאָפ םִנּוא ןְהָא טיִנ ןעֶלאָז אייֵז

 בי לעטיפאק
 ןעֶבְלעֶזַא םֶנּוא םּורַא ןעֶּבאָה ריִמ לִייוִו ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ו
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 טְסאל עֶדעֶי ןעֶנעֶלְּפָא ְךיֹוא ריִמ ןעֶזאָל ,תּודֵע ןּופ ןעֶקְלאו
 טיִמ ןעֶפיֹול ריִמ ןעֶזאָל דְנּוא ,דֶניִז עֶביִלְטיִא איִד דְנּוא
 דְנּוא :טְצעֶזעֶנ םֶנּוא ראָפ זיִא םאָו ףיֹול םעֶד דְלּודעֶג
 דְנּוא רעֶּבעֶהְנָא רעֶד זיִא רעֶד ַעּוׁשִי ףיֹוא ןעֶקיִלְּבְפיֹוא
 רעֶד ןעֶגעוֶו רעֶכְלעוֶו ,ןעֶּביֹולְג ןְרעֶזְנּוא ןופ רעֶדְנַעְלאָפ

 -ְךעֶד טאָה ןעֶזעוֶועֶג טְצעֶזעֶנ םֶהיֵא ראָפ זיִא סאָו עֶדייֵרְפ
 ,דְנאַׁש רעֶד ןּופ גְנּוטְכַאְרעֶפ טיִמ ,ץייֵרק סאָד ןעֶנאָרְט
 םעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר ְרעֶד ּוצ טְצעֶזעֶנ ְּךיִז טאָה דְנּוא
 .א י"ק םילהת :םאָנ ןּופ לְהּוטְש
 -ךעֶדיִװ ןעֶכְלעֶזַא טאָה רעֶכְלעוֶו םעֶד טעֶטְכאַרְטעֶּב ןיִראָו

 טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןעֶטיִלעֶג ְּךיִז ןעֶנעֶק רעֶדְניִז ןּופ ָךּורְּפִׁש
 עֶרֶעייֵא ןיֵא ןייַז ְּךאַוְׁש טיִנ דָנּוא ןעֶרעֶו דיִמ טיִנ
 טּולְּב םּוצ זיֵּב ןעֶנאַטְׁשְרעֶדיו טיִנ ְּךאָנ טאָה רֶהיֵא :ןעֶלעֶז
 ןעֶסעֶגְרעֶפ טאָה רֶהיֵא דְנּוא :דְניִז רעֶד ףיֹוא טייֵרְּטְׁש םיִא
 ,ןְהיֵז ּוצ איו ְּךייא ּוצ טעֶר סאו גְנּונְראָו איד

 ,ראַה םעֶד ןּופ ףאָרְטְש איִד טיִנ טְכַאָרעֶפ ,ןְהּוז ןייֵמ ;
 :טְלעֶדאָטעֶג םֶהיֵא ןּופ טְסיִּב אּוד ןעֶו טיִנ גאָצְרעֶפ דְנּוא
 ,רֶע טְפאָרְטְׁש םעֶד טְּביִל ראַה רעֶד ןעֶמעֶוֶו ןיִראוָו

 :יןָא טְמעֶנ רֶע םעֶד ןְהּוז ןעֶכיִלְטיִא טְגיִטְכיִצ רֶע דְנּוא
 .ב"י א"י *ב ילשמ

 טאָנ טְלעֶדְנאַה ;טְנאָרְטְרעֶד רֶהיֵא ןעוֶו ףאָרְטְש ּוצ זיִא םִע
 ןְהּוז ַא ראַפ םאָזו ןיִראָו ;ןְהיִז טיִמ איו יֹוזַא ְּךייֵא טיִמ
 רֶהיִא ןעוֶו ?טיִנ טְפאָרְטְׁש רעֶמאָפ ןייַז ןעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא

 טאַהעֶג לייֵהְט ַא ןעֶּבאָה עֶלַא ןעֶניִרְד ,ףאָרְטְׁש ןְהָא טְנעֶז
 ןעֶּבאָה ּוצְרעֶד :ןְהיֵז טיִנ דְנּוא םיִרֵזְמַמ רֶהיֵא טְנעֶז יֹוזַא
 םִנּוא ןעֶּבאָה סאָו רעֶטעֶפ עֶכיִלְּבייַל טאַהעֶג ָּךיֹוא ריִמ
 אַהעֶג אָרֹומ אייֵז ראָפ ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ,טְּפאָרְטְשעֶג
 םעֶד ּוצ ןייַז גיִנעֶטְרעֶטְנּוא רֶהעֶמ ליִּפ טיִנ ריִמ ןעֶלאָז
 ןעֶּבאָה אייֵז ןיִראָו ?ןעֶּבעֶל דְנּוא רעֶטְסייֵג איִד ןּופ רעֶטאָפ
 ;ןעֶלעֶפעֶג רֶעייֵז ָּךאָנ געֶט עֶכיֵלְֶע ראַפ טְפאָרְטְׁשעֶג םָנּוא
 ןעֶלאָז ריִמ יִדְּכ ןעֶטּוג רעֶזְנּוא ּוצ םִע טּוהְט רֶע רעֶּבָא

 טְנייֵׁש ףאָרְּטְׁש עֶנייֵק :טייֵקְניִלייַה עֶנייֵז ןיֵא לייֵהְט ַא ןעֶּבאָה
 טְרֶעייֵנ ,םייַצ עֶניִטְציִא איד ראפ ןייַז וצ ְךיִלְהעֶרְּפ טיִנ

 טְכּורְפ עֶכיִלְדיִרְּפ איִד איִז טְגְנעֶרְּב ָּךאָנְרעֶד רעֶּבָא ; גיִּריֹורְט
 ףזד
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 :טְּביִאעֶג ןעֶניִרְד ןעֶנעֶז םאִו איִד ּוצ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןּופ
 ןֶעיִנְק .איֵד דְנּוא דְנעֶה עֶפאַלְׁש איִד ףיֹוא טעֶטְכיִר םּורְד !

 ןעֶגעֶטְׁש איד ְךייֵלְג טְכאַמ דִנּוא :ְּךיִז ןעֶלְּכיֹורְּטְש םאוָו

 יִּפִא טיִנ ְךיִז לאָז עֶגיִדְנעֶקְניִה םאָּד יִדְּכ םיִפ עֶרֶעייֵא ראַפ
 טְלייֵהעֶג רעֶּביִל לאָז רֶע טְרֶעייֵנ ,געוֶו םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶק
 דֵנּוא ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא טיִמ ןעֶדיִרְפ םעֶד ָּךאָנ טְנאָי :ןעֶרעוֶו
 -עֶז טיִנ ראַה םעֶד רעֶנייֵק טעוֶו םעֶכְלעוֶו ןְהָא ,טייקְגיִלייַה
 ןעֶּבייֵלְּבְקיִרּוצ טיִנ לאָז רעֶנייֵק זַא גְנּוטְכַא טֶּביִג דְנּוא :ןעֶה
 ןעֶצאָרְּפְׁשְסיֹורַא טיִנ לאָז םִע זַא ,טאָנ ןּופ דאָנְג רעֶד ןּופ
 דְנּוא .ןעֶּביִרְטעֶּב ּוצ ְּךייֵא טייֵקְרעֶטיִּב ןּופ לעֶצְראָו ַא
 לאָז םִע זַא :ןעֶרעֶו טְקעֶלְפעֶּב עֶליִּפ ןעֶלאָז םעֶד ְךְרּוד
 ַא ראַפ טאָה סאו ,וָׂשֵע איו לֶלָח רעֶדָא ףֵאֹונ ַא ןייַז טיִנ
 זַא טְסייוֵו רֶהיֵא ןיִראָָו :הָרֹוכְּב עֶנייֵז - טְפיֹוקְרעֶפ וייַּפְש

 זיִא  הָבָרְּב איד ןעֶנעֶׁשֹרַי טְלאוָועֶג טאָה רֶע ןעוֶו ָּךאָגְרעֶד
 -עֶלעֶג עֶנייֵק טאָה רֶע ןיִראָו ;ןעֶזעוֶועֶג ןעֶּפְראוָוְרעֶפ רֶע
 איִז טאָה רֶע ּוליִּפַא ןעֶו ,הָבּוׁשְּת ןּופ ןעֶנּופעֶג טייֵהְנעֶג
 .דיל ז"כ תישארב :ןעֶרעֶרְט טיִמ טְכּוזעֶב

 -ָנָא ןאק םאוָו גְראַּב ַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראוָו
 וצ דִנּוא ,רֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּב סאוָו .דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרְהיֵרעֶג
 :םֶרּוטְש דְנּוא םיִנְרעֶטְסְניִפ דְנּוא ןעֶקְלאָו לעֶקְנּוד איד
 ,רעֶטְרעוֶו ןּופ לֹוק םּוצ דְנּוא ,רָפֹוׁש ַא ןּופ לְלאַׁש םּוצ דְנּוא
 זַא ןעֶמעֶּבעֶנ ןעֶּבאָה טְרעֶהעֶנ םִע ןעֶּבאָה סאָָו איִד סאו
 ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טעֶרעֶג אייֵז ּוצ רֶהעְמ טיִנ לאָז טְראָָו סאָד
 -עֶג זיִא סאוָו סאָד ןעֶטְלאַהְסיֹוא טְנאָקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז
 בֵראַּב םעֶד טעוֶו הָמֵהְּב ַא ןעוֶו ּוליִּפַא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶטאָּב
 ,גיט'יתומש :ןעֶרעוֶו טְניִנייֵטְׁשְרעֶפ איִז לאָז ןעֶרְהיִרְנָא
 הָׁשֹמ זַא ְּךיִלְקעֶרְש יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ויִא גְנּונייֵׁשְרֶע איִד דְנּוא
 רֶהעְז ןיִֵּב ךְנּוא אָרֹומ קְראַטְׁש ּבאָה ְּךיִא ,טְגאָזעֶג טאָה
 ןעֶמּוקעֶג טְנעֶז רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,טיי יט םירבד :ןעֶקאָרְׁשְרעֶד
 -עֶּבעֶל םעֶד ןופ טאָטְׁש רעֶד ּוצ דְנּוא ,ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ּוצ
 ןְהעֶצ ּוצ דְנּוא ,םִיַלָׁשּורְי ןעֶׁשיִלְמיִה םעֶד ּוצ ,טאָנ ןעֶגיִד
 בֵנּולְמאַזְרעֶפ עֶנייֵמעֶנְלַא רעֶד ּוצ .:םיִכָאְלַמ ןּופ עֶדְנעֶֹוט
 -עֶגְנייֵא ןעֶנעֶז סאָו .עֶנעֶריֹוּבעֶגְטְׁשְרֶע ןופ הָלֵהְק דְנּוא
 עֶלַא ןּופ רעֶטְכיִר םעֶד טאָג ּוצ דְנּוא לעֶמיִה םיִא ןעֶּביִרְׁש



 579 גי-בי-םירבע

 עֶנעֶמאַקְלאַפ איֵד ןּופ רעֶטְסייֵג איד ּוצ דִנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ
 ןֶעייֵנ ַא ןופ רעֶלְטיִמְרעֶּפ םעֶד ַעּוׁשִי ּוצ דְנּוא :םיִקיִדַצ
 טעֶר סאָה ,גְנּולְקְנעֶרְּפְׁש ןּופ טּולְּב םעֶד ּוצ דְנּוא .דָנּוּב
 .'ח דיכ תומש :לֶבָה ןּופ סאָד איו ןעֶכאַז עֶרעֶּסעֶּב

 ;רעֶנְדעֶר םעֶד ןעֶטְכַאְרעֶפ טיִנ טְלאָז רֶהְיֵא זַא וצ טְהעֶז
 -ךעֶפ ןעֶּבאָה םאִו ןעֶניִרְטְנַא טיִנ ןעֶנעֶז איד ןעֶו  ןיִראוָו
 ליִּפ איו ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא טעֶרעֶנ טאָה סאוָו םעֶד םעֶטְכַא

 ןעֶרְהעֶקְּפָא םֶנּוא עָבְלעוֶו ,ןעֶניִרְטְנַא טיִנ ריִמ ןעֶלעוֶו רֶהעֶמ
 .לֹוק םעֶמעוֶו :לעֶמיִה םעֶד ןּופ טעֶר רעֶכְלעֶו םעֶד ןּופ
 טאָה טְציִא רעֶּבָא ,טְכאַמעֶג ןְרעֶטיִצ דְרֶע איִד ןאַד טאָה
 לאָמַא ְּךאָנ לעֶו ְּךיִא .טְגאָזעֶג דֵנּוא ןעֶכאָרְּפְׁשְרעֶפ רֶע
 :לעֶמיִה םעֶד ְּךיֹוא טְרֶעייֵנ ,דֶרֶע איִד רּונ טיִנ ןעֶגעוֶועֶּב
 איד ןָא טְגייֵצ ,לאָמַא .ְּךאָנ ,טְראָו םאָד .דְנּוא .,'ו !ב יגח
 ןּופ איו ,טְרעֶטיִצעֶג ןעֶּבאָה סאו איִד ןּופ .גְנּורעֶדְנֶעֶרעֶפ
 טיִנ ןעֶּבאָה סאו איִד יִדְּכ ;טְכאַמעֶג ןעֶנעֶז םאִו ןעֶּכאַז
 ריִמ םעֶדְניִא ,ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלאָז טְרעֶטיִצעֶנ
 ןעֶזאָל ;טְגעוֶועֶּב טיִנ זיִא םאָו ָךייֵרְניִנעֶק ַא ןעֶטְלאַהְרעֶד
 -עֶגְליֹואוְו טאָג ןעֶלאָז ריִמ םעֶד ָךֶרּוד דאָגְג ןעֶּבאָה ריִמ
 -ָנּוא ןיִראָו :טְכְרּופ דְנּוא טייקְכיִלְרֶהֶע טיִמ ןעֶניִד גיִלעֶּפ
 .ו"י ד'כ תומש :רֶעייֵפ םעֶדְנעֶרֶהעֶצְרעֶפ ַא זיִא טאָג רעֶז

 בי לעטיפאק
 טיִנ טְסעֶגְרעֶפ :ןעֶּבייֵלְּב עֶּביִל עֶכיִלְרעֶדיִרְּב איִד זאָל
 ןְהֶא עֶכילְטֶע ןעֶּבאָה םעֶד ךֶרּוד ןיִראָו ; םיִחָרֹוא תַּסְנְּכַה
 סאו איד ןָא טְקְנעֶדעֶג :םיִכָאְלַמ ןעֶמּונעֶגְפיֹוא .ןעֶמיוִו ּצ
 ועֶנעֶבְנאַפעֶגְטיִמ טְנעֶז רֶהיֵא .איוז ְּךייֵלְנ ןעֶנְנאַפעֶג ןעֶנעֶז

 איוז ְּךייֵלְנ טְלעֶדְנאַהעֶּב טְכעֶלְׁש ןעֶנעֶז םאָו איִד ןָא
 הָנּותֲה רעֶד זאָל :ּבייֵל םיִא ָּךיֹוא טְנעֶז ןייֵלַא - רֶהיֵא
 דְנּוא ןייַז ןעֶטְלאַהעֶג דֹובָּב ןיִא עֶלַא ןעׁשיוִוְצ דְנאַטְׁש
 דְנּוא םיִנֹוז ןיִראָו ;טְכאַמעֶג לּולַח ןיִא .טיִנ טעֶּב םאָד
 טְרֵאְסְנעֶּבעֶל עֶרֶעייֵא טְזאָל :ןעֶטְכיִר טאָג טעֶו רעֶרּוה
 סאָו םעֶד טיִמ ןעֶדיִרְפּוצ טייַז ,עֶּביִלְדְלעֶנ ןְהָא ןייַז
 ריִד לעֶו ָּךיִא ,טְנאָזעֶג טאָה רֶע ןיִראָו ;טאָה רֶהיֵא
 טיִנ ןְפֹוא םּוׁשְּב ְּךיִד לעוֶו ְּךיִא דֵנּוא ןעֶלְהעֶפ ןָפֹוא ןייֵק ףיֹוא

24 

 6 ,ןעֶגאָז ןֹוחָטִּב טיִמְןעֶנעֶק ריִמ זַאיֹוזַא .'ה יא עשוהי :ןעֶזאָלְרעֶפ
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 טיִנ ְּךיִמ לעוֶו ְּךיִא ,רעֶפְנעֶה ןייֵמ זיִא ראָה רעֶד;
 ,ו ח'יק םילהת ?''ןּוהָט ריִמ טעוֶו ׁשְנעֶמ ַא םאוָו ;ןעֶטְכְרּופ

 ְךייַא ּוצ ןעֶּבאָה סאוָו איד ,רעֶרְהיִפ עֶרֶעייֵא ןַא טְקְנעֶדעֶג
 םעֶד טעֶטְכאַרְטעֶּב דְנּוא ,טאָג ןּופ טְראָו סאָד טעֶרעֶג
 רֶעייֵז ְּךאָנ טְנְלאָפ דְנּוא ,ןעֶלְדְנאוַו רֶעייֵז ןּופ גְנאַגְסיֹוא
 דְנּוא ,ןעֶטְכעֶנ רעֶניִּבְלעֶזְרעֶד ויִא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי :ןעֶּביֹולְג
 טיִמ ןעֶּביִרְטעֶנְמּורַא טיִנ טייַז :גיִּבִע ףיֹוא דְנּוא ,טְנייַה
 זיִא םִע ןיִראָו ;ןעֶרְהעֶל עֶדְמעֶרְפ דְנּוא עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ
 דאָנְנ טיִמ ןייַז טְניִטְסעֶּפעֶּב לאָז ץְראַה סאָד זַא טּונ
 ןעֶּבאָה םאָו איִד ּוצ טיִנ טֶצּונ םאָו זייַּטְׁש ְּךְרּוד טיִנ

 ןּופ ַחָּבְִמ ַא ןעֶּבאָה ריִמ :טְגיִטְפעֶׁשעֶּב טיִמְרעֶד ְּךיִז
 טְּכעֶר ןייק ןעֶּבאָה ןָּבְׁשִמ םעֶד ראָפ ןעֶניִד סאוָו איִד םעֶד
 ,תֹומֵהְּב עֶנעֶי ןּופ רעֶּבייֵל איִד ןיִראָו :ןעֶסֶע ּוצ ןּופְרעֶד
 -עֶנְנייַרַא טּולְּב סאָד טאָה לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד עֶכְלעוֶו ןּופ
 םעֶד רעֶסיֹוא ןעֶנעֶז ,דֶניִז ראַפ טְרָא ןעֶניִלייֵה םיִא טְכאַרְּב
 ַעּוׁשַי ךיֹוא טאָה םּורְד :ןעֶראָועֶג טְנעֶרְּבְרעֶפ רעֶגאַל
 קְלאָּפ םאָד לאָז רֶע יֵדְּב ,רֶעיֹוט םעֶד רעֶסיֹוא ןעֶטיִלעֶג

 ןעֶזאָל ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :טּולְּב ןעֶנייֵא ןייַז ךְרּוד ןעֶניִלייֵה
 דְנּוא ,רעֶנאַל םעֶד רעֶסיֹוא ןעֶהעֶנְסיֹורַא םֶהיֵא ּוצ ריִמ

 עֶנייֵק אָד טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראָו :דְנאַש עֶנייֵז ןעֶנאָרְט
 טעוֶו םאָָו איִד ןעֶכּוז ריִמ טְרֶעייֵנ ,טְּבייֵלְּב םאֶו טאָמְׁש
 ביִרְקַמ גיִדְנעֶמְׁשעֶּב םֶהיֵא ָּךְרּוד ריִמ ןעֶזאָל םּורְד :ןעֶמּוק
 טֶבּורְפ איִד טְסייֵה סאָד ,טאָנ ּוצ ּביֹול ןּופ ןָּבְרַה ַא ןייַז
 :ןעֶמאָנ ןייַז ּוצ ַעיִדּומ ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ןעֶּפיִל עֶרעֶזְנּוא ןּופ

 טְסעֶגְרעֶפ טְפאַשְנייֵמעֶג דְנּוא ןּורְמ םעֶטּונ ןעֶנעוֶו רעֶּבָא !
 :ןעֶלעֶּפעֶג טאָג ןעֶנעֶז תֹונָּבְרַק עֶכְלעֶזַא ןיִראָָו ; טיִנ
 -ָנֹוא אייֵז טייַז דְנּוא רעֶהעֶטְׁשְראָפ עֶרֶעיײֵא ּוצ טםרעֶה

 ןעֶלעֶז עֶרֶעייֵא ראַפ ןעֶכאַוַו אייֵז ןיִראוָו ,גיִנעֶטְרעֶט
 -אָז אייֵז יֵדְּכ ,ןעֶּבעֶנְפָא גְנּונְכבעֶר ןעֶלעוֶו אייֵז איוִו יֹוזַא
 ;ןעֶצְפיִז טיִמ טיִנ דֶנּוא דייֵרְפ טיִמ ןּודְט סאָד ןעֶל
 .ז 'ב גיל לאקוחי :םיִנ ָּךיֵא טֶצּונ םאָד ןיִראוָו
 זַא טְרעֶּכיִזְראַפ ןעֶנעֶז ריִמ ןיִראָו סנּוא ראַפ טעֶטעֶּב
 ןיִא ןעֶליִו ריִמ םעֶדְניִא ,ןעֶסיוִועֶג סעֶטּוג ַא ןעֶּבאָה ריִמ

 ךיִא ןיִּב רֶהעֶמ ְּךאָנ דְנּוא :ןעֶּבעֶל ְּךיִלְרְהֶע ןעֶכאַז עֶלַא
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 -עֶנ ְךייַא ּוצ לאָז ְּךיִא יֵדְּכ ּוהְט ּוצ סאָד ריִהְזַמ ָּךייַא
 20 ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא :ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶגעֶגְקיִרּוצ רעֶדְניוִוְש
 עֶטיֹוט איִד ןּופ טְכאַרְּבעֶנְפיֹורַא טאָה רעֶד ןעֶדיִרְפ
 ,ףאָׁש איד ןּופ ְךּוטְסאַּפ ןעֶסיֹורְג םעֶד ַעּוׁשַי ראַה רעֶזְנּוא
 21 ןעֶמאַקְלאָפ ְּךייַא לאָז :דְנּוּב ןעֶניִּבֶע םעֶד ןּופ טּולְּב םיִא
 ןעֶליִז ןייַז ןּוהְמ ּוצ יֵדְּכ ןעֶשּוו םעֶדעֶי ןיִא ןעֶכאַמ
 םֶהיֵא ראָּפ זיִא םאִו סאָד ְָּךייַא ןיִֵא טקריוו רֶע םעֶדְניִא
 ןייַז לאָז םֶהיֵא ּוצ ;ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ָּךְרּוד :יִלעֶפעֶנְליֹואוְו

 :ןֵמָא .טייֵקְניִּבַע ּוצ טייֵקְניִּבַע ןּופ טייֵקְביִלְרעֶה איד
 22 טְראָו סאָד טְנאָרְטְרעֶד ,רעֶדיִרְּב ריִהְזַמ ָּךייַא ָּךיִא ןיִּב ןּונ

 ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ְּךייַא ּוצ ּבאָה ְךיִא ןיִראָו ;גְנּונְראָו ןּופ
 23 םֹויִתֹומיִט רעֶדּורְּב רעֶזְנּוא זַא ןעֶסיוִו טְלאָז רֶהיֵא :ןעֶצְרּוק
 ךייֵלְנ טעוֶו רֶע ןעֶו ,ןעֶכְלעוֶו טיִמ ןעֶראוָועֶנ אייֵרְפ זיִא

 :ןעֶהעֶז ְּךייַא ָּךיִא לעזו ןעֶמּוק
 24 .עֶנְיֵלייה עֶלַא דְנּוא רעֶהעֶטְׁשְראָפ עֶרֶעייֵא עֶלַא טְסיִרְנ
 :ךייַא ןעֶסיִרְג אָיִלאַמיִא ןּופ ןעֶנעֶז םאו איד

 שז ואפ :ןֵמָא ;עֶלַא ּךייַא טיִמ ןייַז לאָז דאָנְג
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 .בֹקֲעַי לעֶטְסאַּפַא םעֶד ןּופ ףיִרְּב .רעֶד
 6: זייי

 עּוׁשַי ראַה םעֶד ןּופ דְנּוא ,טאָג ןּופ טְכעֶנְק ַא ,בקעָי
 טייֵרְּפְׁשּוצ ןעֶנעֶז סאו םִיִטָבְׁש ףְלעוֶוְצ איד ּוצ ַחיִׁשָמַה
 :םירָנ ַא
 רֶהיֵא ןעוֶו דייֵרְּפ עֶצְנאַנ ראַפ םִע טְלאַה ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ
 םעֶדְניִא : ןעֶגְּופיִרְּפ .עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ טיִמ טְפיֵרְּפעֶג טְנעֶד
 טְקְריוִז ןעֶּביִולְג רֶעיִיֵא ןּופ . גְנּופיִרְּפ .איִד זַא טְסייוֵז רֶהיֵא
 םעֶצְנאַג רֶהְיֵא ןעֶּבאָה דְלּודעֶג איִד זאָל רעֶּבָא :רְלּודעֶג

 דְנּוא ןייַז ןעֶמאָקְלאָפ דְנּוא ץְנאַג טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,קְרעוֶו
 -עֶּב ָּךיַא ןופ רעֶנייֵא ןעוֶו :ןעֶפְראַדעֶּב טיִנְראָג טְלאָז
 טְּביִג רעֶד .טאָנ ןּופ ןעֶטעֶּב רֶע ואָל הָמְכָח ףְראַד
 סֶע דְנּוא ;םעֶנייֵק טְלעֶׁש דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ּוצ אייֵרְפ
 ןעֶטעֶּב רֶע זאָל רעֶּבָא :ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טעֶו
 רעֶד ןיִראָו : ןעֶלְפייוֵוְצ טיִנ רֶע זאָל דְנּוא ןעֶּביֹולְג טיִמ
 םַי םעֶד ןּופ עֶלעֶו ַא ּוצ ְָּךייֵלְנ זיִא טְלעֶפייוֵוְצ סאָו
 ;ןעֶסיֹוטְׁשעֶג רֶנּוא דְניוז םעֶד ןּופ ןעֶּביִרְטעֶנְמּורַא זיִא סאוָו
 םעֶּפֶע טעוֶו רֶע זַא ןעֶנייֵמ ןאַמ רעֶנעֶי טיִנ זאָל ןיִראוָו
 -ּוצ ןאַמ ַא זיִא רעֶכְלעוֶו :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶטְלאַהְרעֶד
 -עוֶז עֶנייֵז עֶלַא ןיִא גיִדְנעֶטְׁשעֶּבְנּוא ,ץראַה םיִא טְלייֵהְט
 ןעֶמְהיִר רעֶדּורְּב עֶניִהְטיִמעֶד רעֶד ָּךיִז זאָל רעֶּבָא :ןעֶנ
 רֶע ןעֶו רעֶכייֵר רעֶד רעֶּבָא :טְכייֵהְרעֶד זיִא רֶע ןעוֶו
 ְךייֵלְנ ןעֶהעֶנְרעֶפ טעֶװ רֶע ןיִראָו ,טְניִרְדיִנְרעֶד זיִא
 ףיֹוא טְהעֶנ ןּוז איִד ןיִראָו :זאָרְנ םעֶד ןּופ םּולְּב ַא איו
 זאָרְג םאָד טְקְלעוֶוְרעֶפ דְנּוא ,דְניוִו ןעֶניִדְנעַהיִלְג םעֶד טיִמ
 עֶנעֶׁש איִד דְנּוא ,קעוֶוַא טְלאַפ ןּופְרעֶד םּולְּב איִד דְנּוא
 ְךיֹוא טעֶז יֹוזַא ;ןעֶראוָועֶג ןעֶּבְראָדְרעֶפ זיִא טְלאַטְׁשעֶג
 :ןעֶנעוֶו עֶנייֵז ןיִא ןעֶרעוֶו טְרְהעֶצְרעֶפ רעֶכייֵר רעֶד
 ןֹויָסְנ ןיִא טְהעֶטְׁשעֶּב סאָו ןאַמ רעֶד ויִא טְשְנעֶּבעֶג
 רֶע טעֶװ ןעֶנאַטְשעֶּב גְנּופיִרְּפ טאָה רֶע ןעוֶו ןיִראָו
 טאָה ראַה רעֶד סאָו ,ןעֶּבעֶל ןּופ ןיֹורְק איִד ןעֶטְלאַהְרעֶד
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 רעֶנייֵא ןעֶו :ןעֶּביִל םֶהיֵא עֶכֶלעוֶו איִד ּוצ טְנאָזעֶנּוצ
 ןּופ טְפיִרְּפעֶג ןיִּב ּךיִא ןעֶנאַז טיִנ רֶע זאָל טְפיֵרְּפעֶג זיִא
 דְנּוא ,ןעֶטְכעֶלְׁש ןּופ טְפיִרְּפעֶג טיִנ זיִא טאָג ןיִראָו ,טאָג
 זיִא ןאַמ רעֶכיִלְטיִא רעֶּבָא :טיִנ םעֶנייֵק טִפיִרְּפ ןייֵלַא רֶע
 ןעֶטייֵקְניִטְסּולְג עֶנעֶנייֵא עֶנייֵז ןּופ זיִא רֶע ןעוֶו טְפירְּפעֶג
 -םּולְג איִד זיִא ְּךאָנְרעֶד :טְרְהיִפְרעֶפ דְנּוא ןעֶניֹוצעֶגְקעוֶוַא
 איד דְנּוא ,דְניִז טְניוִועֶג דֵנּוא ןעֶראוָועֶג גיִדְנעֶנאָרְט טייֵקְגיִט
 :טיֹוט םעֶד טְניוִועֶנ ןעֶראוָועֶג ןעֶמאַקְלאָפ זיִא איִז ןעוֶו דֶניִז
 עֶדעֶו :רעֶדיִרְּב עֶׁשְּביִלעֶג עֶנייֵמ ,הָעֹוט טיִנ ְךייֵא טייֵז
 ןּופ זיִא קְנעֶׁשעֶג עֶנעֶמאַקְלאַפ םעֶדעֶי דָנּוא הָנָּתַמ עֶטּונ
 טְכיֵל איד ןּופ רעֶטאָפ םעֶד ןּופ ּפּורַא טְמּוק דְנּוא ,ןעֶּביֹוא

 -עֶדְנֶעֶרעֶפ עֶנייֵק ןעֶנאַהְרעֶפ טיִנ זיִא םִע ןעֶכְלעוֶו אייֵּב
 רֶע ןעוֶו :גְנּולְסקעוֶוְרעֶפ ןּופ ןעֶטאָׁש ןייק טיִנ דְנּוא ,ּגְנּור
 טְראוָו םעֶד ְּךְרּוד ןעֶניוִועֶג םֶנֹוא רֶע טאָה טְניִליועֶּב טאָה

 עֶטְׁשְרֶע ןיִמ ַא ןייַז ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,טייֵהְרְהאָו ןּופ
 :תֹואיִרְּב עֶנייֵז ןּופ טְכּורְפ

 זאָל רעֶּבָא ,העֶדיִרְּב עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵמ סאָד טְסייוֵו רֶהיֵא
 םּוצ רעוֶוְׁש ,ןעֶרעֶה םּוצ ןייַז דְניוִוְׁשעֶנ ׁשְנעֶמ רעֶכיִלְטיִא

 םעֶד ןּופ ןְראָצ רעֶד ןיִראָו :ןְראָצ םּוצ רעוֶוְש ,ןעֶדעֶר
 םּורְד :טאָנ ןּופ טייֵקְנִימְכעֶרעֶג איִד טיִנ טְקְריװ ןעֶׁשְנעֶמ
 ןּופ םּולָפְרעֶּביִא דְנּוא טייקְגיִנייֵרְנּוא עֶלַא ּפָא טּוהְמ
 טיִמעֶנ גיִרְדיִנ ַא טיִמ ןָא טְמעֶנ דְנּוא ,טייֵקְניִטְכעֶלְׁש
 תֹומָׁשְנ עֶרֶעייֵא ןעֵק סאו ,טְראָו עֶטְצְנאַלְפעֶגְנייֵא םאָד
  רּונ טיִנ דְנּוא טְראָוָו םעֶד ןּופ רֶעֹּוהְט טייַז רעֶּבָא :ןעֶטעֶר
 ןיִראָו :ןעֶרְהיִפְרעֶפ ןייֵלַא ָּךייֵא איִד ,ןּופְרעֶד רעֶרעֶה
 ַא טיִנ דְנּוא טְראָו םעֶד ןּופ רעֶרעֶה ַא זיִא רעֶנייֵא ןעֶו
 -אֵנ ןייַז טְהעֶז סאָו ןאַמ ַא ּוצ ָּךייֵלְנ זיִא רֶע רֶעּוהְט

 ןָא ךיז טְהעֶז רֶע ןיִראָו :לעֶניִּפְׁש ַא ןיִא םיִנָּפ ָךיִלְריִט
 ַא ראַּפ םאָו טְסעֶגְרעֶפ ְּךייֵלְנ דְנּוא קעוֶוַא טְהעֶנ דְנּוא
 ןייַרַא טקּוק םאָו רעֶד רעֶּבָא :ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע ןאַמ
 טְּבייַלְּב דְנּוא טייֵהייֵרְפ ןּופ ץעֶזעֶנ ןעֶנעֶמאַקְלאַפ םעֶד ןיִא
 -ייֵנ טְסעֶנְרעֶפ סאָו רעֶרעֶה ַא טיִנ ֹזיִא רעֶד ,אייֵּבְרעֶד
 -עָנ טעֶו רעֶזיִד דְנּוא ,טְקְריִו סאָו רֶעּוהְמ ַא טְרֶע

 :ןּוהְט ןייז ןיִא ןעֶרעוֶו טְׁשְנעֶּב
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 ב א בקעי
 טיִנ טְלאַה דְנּוא םּורְּפ זיִא רֶע זַא טְנייֵמ רעֶנייֵא ןעוֶו
 ןעֶנייֵא ןייֵז טְרְהיִפְרעֶפ טְרֶעייֵנ ,םיֹוצ םעֶד ןיִא גְנּוצ עֶנייֵז
 עֶנייִר :טְסְנּוזְמּוא טייקְמּורְפ איִד זיִא םעֶזיִד ןּופ ,ץְראַה
 -אָפ םעֶד דְנּוא טאָג ראָפ קעֶלְפ ַא ןְהָא דְנּוא טייֵקְמּורְפ
 ןיִא ןעֶכּוזעֶּב ּוצ תֹונָמְלַא דְנּוא םיִמֹותְי םאָד זיִא רעֶמ
 ןּופ טְקעֶלְפעֶּבְנּוא ןעֶטְלאַה ּוצ ְּךיִז דְנּוא ,תֹורָצ עֶרֶעייֵז
 :טְלעוֶו רעֶד

 ב לעטיפאק
 רעֶזְנּוא ןּופ ןעֶּביֹולְו םעֶד טיִנ טְלאַה ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ
 ןּופ ןעֶהעֶזְנָא טיִמ .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי ,טייֵקְכיִלְרעֶה ןּופ ראַה
 תיֵּב עֶרָעייֵא ןיִא ןייַרַא טְמּוק םִע ןעוֶו ןיִראָו :םיִנָּפ
 םעֶנייֵפ ַא ןיִא גְניִר םעֶנעֶדְלאָג ַא טיִמ ןאַמ ַא תֶסֶנְכַה
 ןיִא ןאַמ רעֶמְרָא ןייֵא ןייֵרַא ְּךיֹוא טְמּוק סֶע דְנּוא ;דייֵלְק
 םאוָו םעֶד םיִנָּפ אֵׂשֹונ טְנעֶז רֶהיֵא דְנּוא :דייַלק םּואיִמ ַא
 וצ טְנאָז דְנּוא ,ריילק םעֶנייֵפ םעֶד ןיִא ןּוהְמעֶנְנָא זיִא
 -ָךֶא םּוצ דְנּוא ,ְץאַלְּפ ןעֶטּוג םיִא אָד ְּךיִד ץעֶז ,םֶהיֵא
 ְךיִד ץעֶז רעֶדָא טְראָד העֶטְׁש אּוד ,רֶהיֵא טְנאָז ןעֶמ

 עֶרֶעייֵא ןיִא טיִנ רֶהיֵא טְנעֶז :לעֶקְנעֶּבְסּופ ןייֵמ רעֶטְנּוא
 רעֶטְכיִר ןעֶראָועֶג טְנעֶז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְלייֵהְטעֶג תֹועְד
 ?ןעֶקְנאַדעֶג עֶטְכעֶלְׁש ןּופ
 טאָב טיִנ טאָה ,רעֶדיִרְּב עֶטְּביִלעֶג עֶנייֵט ּוצ טְרעֶה
 ְךייֵר טְלעוֶו רעֶד ןּופ טייֵל עֶמְרֶא איִד טְלְהעוֶוְרעֶדְסיּוא
 ְךייֵרְגיִנעֶק םעֶד ןּופ םיִׁשְרֹוי דְנּוא ןייַז ּוצ ןעֶּביֹולְג םיִא
 ?םֶהיֵא ןעֶּביִל סאָו איד ּוצ טְנאָזעֶגּוצ טאָה רֶע סאָו

 ןעֶזעֶועֶג הֶזַבְּמ טײל עֶמְרֶא איז טאָה רֶהיֵא רעֶּבָא
 ,ןעֶקיִרְדְרעֶטְנּוא ְּךייֵא עֶכְלעֶו עֶכייֵר איִד טיִנ םִע ןעֶנעֶז
 ?טְכיֵרעֶג םעֶד ּוצ ְּךייַא ןעֶּפעֶלְׁש טְסְּבְלעֶז אייֵז דְנּוא

 ןעֶכְלעוֶו אייֵּב ןעֶמאָנ ןעֶטּוג םעֶד טיִנ אייֵז ןְרעֶטְסעֶל
 סאָד םִיַקְמ טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא ?ןעֶפּורעֶג טְנעֶז רֶהיֵא
 ןייד טְסְלאָז אּוד טְפיִרְׁש רעֶד ְּךאָנ ץעֶועֶג עֶכיִלְגיִנעֶק
 טּוהְמ ,היי טי אוקו ,טְסְּבְלעֶז ְּךיִד איו ןעֶּביִל ןעֶלעֶזעֶג
 םּוהְט .םיִנָּפ אֵשֹונ טְנעֶז רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא :טְכעֶר רֶהיֵא

 םעֶד ןּופ טְפאָרְטְׁשעֶנ טְנעֶז רֶהיִא דְנּוא ,דֶניִז רֶהיֵא
 טעֶו סאָו רעֶד ןיִראָו :רעֶטעֶרְטְרעֶּביִא םֶלַא ץעֶזעֶג



 ב בקעי |
 עֶנייֵא ןיִא טעֶו ְּךאָד דְנּוא ןעֶמ ;אַה ץעֶועֶג עֶצְנאַג םאֶד
 :עֶצְנאַג םאָד ףיֹוא גיִדְלּוׁש זיִא רֶע ,ןְלעֶביֹורְטְׁש ְּךאַז
 טיִנ טְסְלאָז אוד ,טְגאָזעֶג טאָה רעֶכֶלעוֶו רעֶד ןיִראָו
 ;ןעֶמעֶט טיִנ טְסְלאָז אּוד טְגאָזעֶג ְךיֹוא טאָה ןייַז הָנֵזְמ
 הָנֵזְמ םיִנ םֶסיִּב אּוד ןעוֶו ןּונ .זי !ה םירבד ;ד"י ג"י*כ תומש

 ןעֶזעוֶועֶג רָבֹוע אּוד טְסאָה יֹווַא טְסעֶטעֶט אּוד רעֶּבָא
 איו ָּךייֵלְנ ,יֹוזַא טּוהְט דְנּוא ;יֹזַא טעֶר :ץעֶזעֶג םאָד

 -עֶג טייֵהייֵרְפ ןּופ ץעֶזעֶג םעֶד ָּךְרּוד ןעֶלעוֶו םאָו איִד

 תֹונָמְחַר ןְהָא זיִא טָּפְׁשִמ םאָד ןיִראָו :ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִר
 תֹונָמְחַר ;תֹונָמְהַר ןעֶזיִדעֶּב טיִנ טאָה סאו םעֶד ּוצ

 :טָּפְׁשִמ ןעֶנעֶק ךיִז טְמְהיֵר
 רֶע זַא טְנאָז רעֶנייֵא ןעוֶו ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ סֶע טְציִנ סאוָו
 םֶהיֵא ןאק ?קְרעו ןייק טיִנ טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶּביֹולְג טאָה
 זיִא רעֶטְסעוֶוְׁש ַא רעֶדָא רעֶדּורְּב ַא ןעוֶו ?ןעֶטעֶר ןעֶּביֹולְנ
 רעֶנייֵא דְנּוא :הָיְחִמ עֶכיֵלְנעֶמ איִד טיִנ טאָה דְנּוא טעֶקאַנ

 ְךייַא טְמְראַו ,ןעֶדיִרְפ ןיִא טְהעֶג אייֵז ּוצ טְגאָז ְָּךייַא ןּופ
 סאָו טיִנָראָג אייֵז טֶּביִנ רֶהיֵא רעֶּבָא ;ּךייַא טְגיִטעֶז דְנּוא
 יֹוזַא ?םאָד טְציִנ סאו ,ּביֵל םעֶד ראַפ ןעֶּפְראַדעֶּב אייֵז
 ןיִא זיִא קְרעֶוֶו עֶנייֵק טיִנ טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶּביֹולְג רעֶד ְּךיֹוא
 טְסאָה אּוד ,ןעֶנאָז טעוֶו רעֶנייֵא רעֶּבָא :טיֹוט טְסֶּבִּלעֶז ְךיִז

 ןֶהָא ןעֶּביֹולְג ןייד ריִמ זיו ;קְרעו ּבאָה ְךיִא דְנּוא ןעֶּביֹולְג
 ָךֶרּוד ןעֶּביֹולְג ןייֵמ ןעֶזייוַו ריִד לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא ,קְרעוֶו איִד
 טְסּוהְט אוד ;רעֶנייֵא זיִא טאָנ זַא טְסְּביֹולְג אּוד :קְרעוֶו איִד
 רעֶּבָא :ןְרעֶטיִצ דְנּוא ְּךיֹוא ןעֶּביֹולְנ םיִדֵׁש איִד ;טְּכעֶר
 ןֶהָא ןעֶּביֹולְג רעֶד זַא ,ׁשְנעֶמ רעֶניִדעֶל ,ןעֶסיוו אּוד טְּסְליוִו
 םֶהָרְבַא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא טיִנ זיִא ?ְךיִלְצּונְנּוא זיִא קְרעוֶו

 ןייַז טאָה רֶע ןעדֶו ,קְרעוֶו ְּךְרּוד ןעֶראָועֶג טְגיִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג
 2 טְסְהעֶז אּוד ?ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ביִרְקַמ קָחְצִי ןְהּוז
 דְנּוא ,טְקְריוִועֶג קְרעוֶו עֶנייֵז טיִמ טאָה ןעֶּביֹולְג רעֶד זַא
 :טְכאַמעֶג ןעֶמאַקְלאַפ ןעֶּביֹולְג רעֶד זיִא קְרעוֶו איִד ְּךְרּוד
 וטְנאָז סאו ,ןעֶראַוְועֶג טְליִפְרעֶד זיִא טְפיֵרְׁש איִד .דְנּוא
 םֶהיֵא ּוצ זיִא סֶע דְנּוא טאָ ּטְּביֹּולְנעֶג טאָה םֶהָרְּבַא דְנּוא
 זיִא רֶע דְנּוא ,טייקְגיִטְכעֶרעֶג ראַפ ןעֶראָָועֶג טְנעֶכעֶרעֶג
 טְהעֶז רֶהיִא ,'ו ו"ט תישארב :טאָנ ןּופ דנייַרְפ רעֶד ןעֶפּורעֶנ
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 נב בקעי
 טיִנ דְנּוא ,קְרעוֶו ְךרּוד טְגיִטְרעֶפְטְכעֶרעֶג זיִא ׁשְנעֶמ ַא זַא
 -עֶנ טיִנ ְךיֹוא הָנֹוזֲַה בָהֶר ויִא םעֶדְכייֵלְג :ןעֶּביֹולְנ ּךְרּוד
 טאָה איִז םעֶדְניִא ,קרעוֶו ְךְרּוד ןעֶראָזעֶג טְגיִטְרעֶּפְְכעֶר
 טְקיִשעֶגְקעוֶוַא אייֵז טאָה דנּוא ,םיִלְגַרְמ איד ןעֶמּונעֶגְפיֹוא
 םּוג רעֶד איז ְּךייֵלְג ןיִראָו {געוֶו ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא
 ןְהָא ןעֶּביֹולְג רעֶד ְּךיֹוא זיִא יֹוזַא ,טיֹוט זיִא הָמָׁשְנ רעֶד ןְהָא
 :טיֹוט קְרעוֶו

 ב לעטיפאק
 טְסייוו רֶהיֵא לייוו ,רעֶרְהעֶל עֶליִּפ טיִנ טייֵז ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ

 ןיִראָו :ןעֶמעֶנְפיֹוא טָּפְׁשִמ רעֶסעֶרְנ ַא ןעֶלעוֶו ריִמ זַא

 רעֶנייֵא ןעֶװ ;עֶלַא ריִמ ןעֶלְכיֹורְטְׁש ןעֶכאַז עֶליִפ ןיִא
 ןאַמ רעֶנעֶמאַקְלאָפ ַא רֶע זיִא ,טְראָו ןיִא טיִנ טְלעֶכיֹורְטְׁש
 ;ןעֶטְלאַה םיֹוצ םיִא ּבייֵל ןעֶצְנאַג םעֶד ְךיֹוא ןאָק דְנּוא
 איד ןּופ רעֶלייֵמ איִד ןיִא ןעֶמיֹוצ ןעֶנעֶל רימ ןעדֶו ןּונ
 ריִמ ןעֶרְהיִפ יֹוזַא ,ןעֶכְראָהעֶג םִנּוא ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,דְרעֶפ
 סיֹורְג איו ןעֶפיִׁש איִד ְּךיֹוא העְז :ּבייֵל ןעֶצְנאַג רֶעייֵז ְּךיֹוא
 ןעֶדְניוַו עֶקְראַטְׁש ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז איו דְנּוא ,ןעֶנעֶז אייֵז
 םעֶנייֵלְק ַא טיִמ טְרְהיִפעֶג ְּךאָד ןעֶנעֶז אייז ,ןעֶּביִרְטעֶנְמּורַא
 איד ְּךיֹוא יֹוזַא :ליוװ רעֶטְסייֵמְפיִש רעֶד ןיִהַא ּזאוְו ,רעֶדּור
 עֶסיֹורְנ ןּוֿפ ְּךיִז טְמְהיִראַּב דְנּוא ,דיִלְנ ןייַלְק ַא זיִא בָנּוצ

 ןעֶסיֹורְג ַא ןָא טעֶדְניִצ רֶעייֵּפ ןיילק ַא איו העֶז .ןעֶכאַז
 ןּופ טְלעוֶו איד ,רֶעייֵפ ַא םֶלַא זיִא גְנּוצ איִד דְנּוא :דְלאוַו
 עֶכְלעוֶו טְלעֶטְׁשעֶנ רעֶדיִלְנ עֶרעֶזְנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ,טְכעֶרְנּוא
 דאָר סאָד ןָא טעֶדְניִצ דְנּוא ,ּבייֵל ןעֶצְנאַג םעֶד טְקעֶלְפעֶּב
 ;םֶנֵהיִג ןּופ ןעֶדְנּוצעֶנְנָא זיִא איִז דְנּוא ,רּוטאֵנ רעֶד ןּופ
 -יֵרְק ןּופ ,תֹופֹוע ןּופ דְנּוא תֹומֵהְּב ןּופ עַּבֶט עֶרעֶי ןיִראוָו
 זיִא דְנּוא טְמיֹוצעֶנ זיִא םַי םיִא תֹויַח ןּופ דִנּוא עֶניִדְנעֶכ
 רעֶּבָא :עַבְט- עֶכיִלְׁשְנעֶמ איד ָךְרּוד ןעֶראָועֶג טְמיֹוצעֶג
 -נּוא ןייֵא זיִא איִז ;ןעֶמיֹוצ טיִנ ׁשְנעֶמ ןייק ןאָק גנּוצ איִד
 טיִמ :טיֹוט טְגְנעֶרְּב סאוָו טְפיִנ טיִמ לּופ ,לעֶּביִא סעֶניִהּור
 ּרֶהיֵא טיִמ דָנּוא ,רעֶטאָפ דְנּוא ראַה םעֶד ריִמ ןעֶׁשְנעֶּב רֶהיֵא

 טְלאַטְׁשעֶּג רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאו ןעֶשְנעֶמ איד ריִמ ןעֶטְלעֶׁש
 הָכָרְּב סיֹורַא טְמּוק ליֹומ ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד ןּופ :טאָנ ןּופ
 יֹוזַא טיִנ ןעֶלאָז ןעֶכאַז עֶזיִד ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ .הָלָלְק דְנּוא



 ד ג בקעי

 עֶלעוְק עֶניִּבְלעֶז איִד ןּופ םיֹורַא ןעֶנּורְּב רעֶד טְגְנעֶרְּב :ןייַז
 -וֵרְּב עֶנייֵמ .םיֹוּבְנעֶגייֵפ ַא ןאק ?רעֶסאַוַו רעֶטיִּב דְנּוא סיִז

 קאָטְׁשְנייוַו ַא רעֶדָא ,ןעֶרְהעֶּבְלִהֶע ןעֶנְנעֶרְּבְסיֹורַא ,רעֶד
 ןעֶגְנעֶרְּבְסיֹורַא רעֶסאַו ןעֶצְלאַזעֶג טיִנ ןאָק יֹוזַא ?ןעֶנייַפ
 :םיִז
 רעֶניִדְנעֶמְׁשְרעֶּפ .דְנּוא רעֶנּולְק ַא ְךייַא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא רעֶדֶד
 לעֶדְנאוַז ןעֶמּוג ַא ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ןעֶזייוֵו רֶע זאָל ?ןאַמ
 טאָה רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא :הָמְכָח ןּופ טייֵקְניִטּומְטְפְנאַז טיִמ

 טְמְהיִראַּב ,גירק דְנּוא הֶאְנַק עֶרעֶטיִּב ץְראַה רֶעייֵא ןיִא
 :טייֵהְרְהאָו רעֶד ןעֶנעֶק טיִנ טְנעֶקייֵל דְנּוא םיִנ ךייא
 ּושיִדְרֶע זיִא טְרָעייֵנ עֶּביֹוא ןּופ טיִנ זיִא הָמְכָח עֶזיִד
 בירק דְנּוא הָאְנַק זיִא םִע ּואְז ןיִראָו :ׁשיִלְפייֵט .ָּךיִלְריִטאַנ
 :קְרעֶז עֶטְכעֶלְׁש סעֶלַא דְנּוא בָנּולְמיִטְרעֶפ זיִא טְראָד
 ןייַר טְשְרֶעּוצ זיִא ןעֶּביֹוא ןּופ זיִא סאָו הָמְכָח איִד רעֶּבָא

 -עֶּבְרעֶּביִא ְּךיִז טְזאָל ,גְניִרְג ,גיִטּומעֶד ;ְךיִלְדיִרְפ ְּךאָנְרעֶד
 שיִאייֵטְראַּפְנוא ,טְכּורְפ עֶטּוג דְנּוא תֹונָמְחַר טיִמ לּופ ,ןעֶמ

 ןיִא זיִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג ןּופ טְכּורְפ איִד דְנּוא :הָפיֵנֲח ןְהֶא
 :ןעֶדיִרְפ ןעֶכאַמ םאִָו איָד ראַפ טֶעייֵזעֶגְסיֹוא ןעֶדיִרְפ

 ד לעטיפאק
 ?ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶטייֵרְּטְׁש דְנּוא תַקולַחַמ ןעֶנעֶז ןעֶנאוַו ןּופ

 ןעֶטייֵקְניִטְסּולְג עֶרֶעייֵא ןּופ ,ןעֶנאַד ןּופ טיִנ אייֵז ןעֶנעֶז
 דֵנּוא טְסּולְג רֶהיֵא ?רעֶדיִלְג עֶרֶעייֵא ןיִא ןעֶטייֵרְּטְׁש םאְָו
 דְנּוא  ;אֵנֵקְמ טְנעֶז דְנּוא הָחיִצְר טְהעֶנעֶּב רֶהָיֵא ;טיִנ טאָה
 דנּוא ּךייֵא טְגיִרק .רֶהיִא ;ןעֶגְנאַלְרעֶד טיִנ  טְנאָק .רֶהיֵא
 :טיִנ טעֶטעֶּב רֶהיֵא לייוו טיִנ םאָה רֶהיֵא .הָמָחְלִמ טְלאַה
 טעֶטעֶּב רֶהיֵא לייוֵו ,טיִנ טְמּוקעֶּב דְנּוא טעֶטעֶּב רֶהיֵא

 עֶרֶעייֵא ןיִא ןעֶרְהעֶצְרעֶפ םִע טְלאָז רֶהיִא יֵדְּכ ,טְכעֶלְׁש
 איד זַא טיִנ רֶהיֵא טְסייוֵו ,תֹופֲאֹונ רֶהיֵא :ןעֶניִנְנְרעֶפ

 ןעֶגעֶק טְּפאַׁשְדְנייַּפ זיִא טְלעֶו רעֶד ןּופ טְּפאַׁשְְנייַרְפ
 רעֶד ןּופ דְנייַרְפ: ַא ןייַז ליוז סאָו רעֶּכיִלְטיִא םּורָד ?טאָנ
 טְקְנעֶד רעֶדָא :טאָנ ןּופ דְנייֵפ ַא טְמיִטְׁשעֶּב זיִא ,טְלעוֶו
 רֶע סאו טְסייֵג רעֶד ,טְסּוזְמּוא טְנאָז טְפיִרְׁש איִד זַא רֶהיֵא
 ?הָאְנַק ּוצ טעֶטְסּולְנ ןעֶניֹואְז טְכאַמעֶג םֶנּוא ןיִא טאָה
 ;דאָנְנ רֶהעֶמ טֶּביִנ !רֶע רעֶּבָא ,ה"ל *ג ילשמ ;'ה *ו תישַארב
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 ה ד בקעי
 עֶצְלאָטְׁש איִד טְהעֶטְׁשְרעֶדיוִו טאָג ,טְּפיִרְׁש איִד טְנאָז םּורְד
 .דיל 'ג ילשמ :עֶניִטּומעֶד איד ּוצ דאָנְנ טְּביִנ רֶע רעֶּבָא
 -ךעֶד ְּךייַא טְצעֶז רעֶּבָא ;טאָנ ּוצ גיִנעֶטְרעֶטְנּוא טייֵז םּורְד
 :;ןעֶהיִלְפְקעוֶוַא ְךייַא ןּופ טעוֶו רֶע דְנּוא ,ןָמִׂש םעֶד רעֶדיוִו
 -עֶנ ְּךייַא ּוצ ְּךיִז טעוֶו רֶע דְנּוא ;טאָג ּוצ ְךייא טְנְהעֶנעֶג
 טְכאַמ דְנּוא ,רעֶדְניִז רֶהיֵא דְנעֶה עֶרֶעייֵא טְגיִנייֵר .ןעֶנְהעֶג
 דְנאַטְׁשְרעֶפ םעֶד טאָה סאָז רֶהיֵא רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא ןייֵר
 ןעֶזאָל ;טְנייוֵו דְנּוא טְרֶעיֹורְט דְנּוא דְנעֶלֶע טייֵז :טְלייֵהְטּוצ

 עֶרֶעייֵא דְנּוא גאָלְק ּזצ ןעֶרְהעֶקְרעֶפ רעֶטְכעֶלעֶג עֶרֶעייֵא ְּךיִז
 ראה םעֶד ראָפ ְּךייִא טְגיִרְדיִנְרעֶד :טייקְגיִרְדיִנ ּוצ דייֵרְפ
 :ןעֶכייֵהְרעֶד ְּךייֵא טעֶֶו רֶע דְנּוא
 רעֶד ;רעֶדיִרְּב ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק רעֶנייֵא טיִנ טעֶר
 רעֶדּורְּב ןייַז טעֶטְכיִר רעֶדָא רעֶדּורְּב ַא ןעֶנעֶק טעֶר סאו
 ןּונ ;ץעֶועֶג סאָד טעֶטְכיִר דְנּוא ץעֶזעֶג םעֶד ןעֶנעֶק טעֶר
 ַא טיִנ אּוד טֶסיִּב יֹוזַא ,ץעֶזעֶג םאָד טְסעֶטְכיִר אּוד ןעוֶו
 ןייֵא זיִא םִע :רעֶטְכיִר ַא טְרֶעייֵנ ץעֶזעֶג םעֶד ןּופ רֶעּוהְט
 -ּוַצ דְנּוא ןעֶטעֶר ןאק רעֶד ,רעֶטְכיִר דְנּוא רעֶּבעֶנְצעֶזעֶג
 ןייד טְסעֶמְכיִר אוד זַא אּוד טְסיִּב רעוֶו רעֶּבָא ;ןעֶרעֶטְׁש
 ? רֵבֵח

 ןעֶלעוֶו ןעֶנְראָמ רעֶדָא טְנייַה ,טְנאָז םאֶו רֶהיֵא ,ןּונ טְמּוק
 טְראָד דְנּוא ןייַרַא טאָטְׁש רעֶזיִד ןיִא ןעֶהעֶנְקעוֶוַא ריִמ
 ;ןעֶניִדְרעֶפ דְנּוא ןעֶלְדְנאַה ןעֶלעוֶו דְנּוא ,רֶהאָו ַא ןעֶּבייֵלְּב
 .ןעֶפעֶרְט ןעֶנְראָמ ְּךיִז טעוֶו סאָו טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא דְנּוא
 ףְּפְמאַד ַא טְנעֶז רֶהיֵא ןיִראָו ?ןעֶּבעֶל רֶעייֵא זיִא סאו
 םֶע זיִא ְּךאָנְרעֶד ,עֶלייוֵז עֶנייֵלְק ַא ראַפ ןעֶהעֶזעֶג זיִא םאוָו

 ןעֶגאָז רֶהיֵא טְלאָז םעֶד טאָטְׁשְנַא :ןעֶדְניוִוְׁשְרעֶפ ְּךיֹוא
 םעֶנעֶי ןּוהְמ דְנּוא ןעֶּבעֶל ריִמ ןעֶלעוֶו ,ליו ראַה רעֶד ןעוֶו
 רֶעייֵא ןיִא ְּךייֵא רֶהיֵא טְמְהיִראַּב דְנּוצַא רעֶּבָא :םאָד רעֶדָא
 :טְכעֶלְׁש זיִא אייֵרעֶמְהיִראַּב עֶכְלעֶזַא עֶלַא ,ץְלאָטְׁש
 טיִנ םִע טּוהְט דְנּוא ןּוהְט ּוצ סעֶטּונ טְסייוֵו סאָו רעֶד םּורְד
 ;דֶניִז ַא םִע זיִא םעֶד

 ה לעטיפאק
 רעֶּביִא טְנאָלְק דְנּוא טְניוֵו ,עֶכייֵר רֶהיֵא רּונ טְהעֶנ
 זיִא טייֵקְכייֵר רֶעייֵא :ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו םאִו תֹורָצ עֶרֶעייֵא



 00 ה בקעי

 גיִּבְלּומ ןעֶנעֶז רעֶדייֵלְק עֶרֶעייֵא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶנ טְרֶהעֶצְרעֶּפ
 3 -ךעֶפ ןעֶנעֶז רעֶּבְליִז רֶעייֵא דְנּוא דְלאָנ רֶעייֵא :ןעֶראוָועֶג
 ןייַז טעוֶו ןּופְרעֶד טְסאָר רעֶד דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טעֶטְסאָר
 רֶעייֵא ןעֶסעֶרְפְפיֹוא טעוֶו דְנּוא ;ךייֵא ּוצ םיִנְנייֵצ ַא ראַפ
 -עֶגְנייֵא תֹורְצֹוא טאָה רֶהיֵא .רֶעייֵפ ַא איז ְּךייֵלְנ ׁשייֵלְפ
 4 איִד ןּופ ןיֹול רעֶד ,העֶז :געֶט עֶטְצעֶל איֵד ןיִא טְלעֶמאַז

 סאָו ,ןעֶמיִנְׁשעֶג רעֶדְלעֶפ עֶרֶעייֵא ןעֶּבאָה סאו רעֶטייֵּבְרַא
 סאָד דְנּוא ,םיֹוא טייֵרְׁש ןעֶטְלאַהעֶנְקיִרּוצ ָּךייא ןּופ זיִא
 -עֶגְנייֵרַא זיִא ןעֶטיִנְׁשעֶג ןעֶּבאָה םאִו איִד ןּופ אייֵרְׁשעֶ
 . ;ןעֶראַׁשְרעֶה איִד ןּופ ראַה םעֶד ןּופ ןעֶרֶעיֹוא איִד ןיִא ןעֶמּוק
 טאָה דִנּוא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְּבעֶלעֶנ גיִטְסּול טאָה רֶהיֵא

 םיִא טְרְהעֶנעֶג רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא טאָה רֶהיֵא ,טאַהעֶג גּונֲעַּת
 6 טעֶנְרַהעֶה דְנּוא טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ טאָה רֶהיֵא :טְכאַלְׁש ןּופ גאָט
 ;ןעֶנאַמְׁשְרעֶדיוו טיִנ ָּךייֵא טאָה רֶע דְנּוא ;ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד
 ןּופ ןעֶמּוק םּוצ זיִּב גיִדְלּודעֶנ טייֵז .רעֶדיִרְּב ,ןעֶנעוֶוְטְּסעֶד

 עֶרֶעייֵהְט איִד ראַפ טעֶטְראַוַו רעֶרעֶקַא רעֶד העֶז .ראַה ּםעֶד
 זיִּב רֶהיִא טיִמ רָלּודעֶג טאָה דְנּוא ,ךֶרֶע רעֶד ןּופ טְכּורְפ
 8 טאָה :ןעֶנעֶר טעָּפְׁש םעֶד דְנּוא היִרְפ םעֶד טְמּוקעֶּב איִז

 ןיִראָו ,רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא טְניִטְסעֶֶפעֶּב ,דְלּודעֶנ ְּךיֹוא רֶהיֵא
 טיִנ טְלעֶמְרּומ :טְנעֶהאָנ זיִא ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמּוק םאָד

 טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ןעֶנעֶק רעֶנייֵא רעֶדיִרְּב
 ראָפ טְהעֶטְׁש רעֶטְכיִר רעֶד העְז ;ןעֶרעוֶו טְניִדְלּוׂשְרעֶפ טיִנ

 10 ןּופ ליִּפְׁשייֵּב ַא ראַפ ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ,טְמעֶנ :ריִהְט איִד
 טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה סאָו ,םיִאיִבְנ איִד דְלּורעֶנ דְנּוא ןעֶדייֵל
 11 אייֵז ןעֶפּור ריִמ ,העֶז :ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םיִא

 טאָה רֶהיִא .ןעֶטְלאַהעֶגְסיֹוא ןעֶּבאָה םאָו איד טְׁשְנעֶּבעֶג
 טאָה רֶהיֵא דְנּוא ,בֹויִא ןּופ דְלּודעֶג רעֶד ןּופ טְרעֶהעֶנ
 ליִפ טאָה ראַה רעֶד זַא ,ראַה םעֶד ןּופ ףֹוס םעֶד ןעֶהעֶזעֶג
 :ביִצְרעֶהְמעֶראַּב זיִא דְנּוא דייֵלְמיִמ
 ן2 טיִנ ,טיִנ טְרעוֶוְׁש רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ ,ןעֶכאַז עֶלַא ראָפ רעֶּבָא
 עֶנייֵק טיִנ דָנּוא ,רֶרֶע רעֶד אייֵּב טיִנ דְנּוא לעֶמיִה םייַּב
 רֶעייֵא דְנֹוא ,אָי ןייַז אָי רֶעייֵא זאָל רעֶּבָא ;הָעּובְׁש עֶרעֶדְנַא

 יָנייֵרַא טָּפְׁשִמ ַא ןיִא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,ןיינ ןייַז ןייֵנ
 ;ןעֶלאַפ

 שז
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 זיִא .ןעֶטעֶּב רֶע זאָל ,םיִרּוסִי ְּךייַא ןעֶׁשיוִוְצ רעֶנייֵא טאָה 2
 -יוִוְצ רעֶנייֵא זיִא :ןעֶנְניִז ּביֹול רֶע זאָל ְךיֶלְהעֶרְפ רעֶנייֵא 4

10 

18 

9 

20 

 רעֶד ןּופ םיִנֹקְז איִד ןעֶפּור רֶע זאָל ,קְנאַרְק ךייֵא ןעֶש
 אייז םעֶדְכאָנ ,ןעֶטעֶּב םֶהיֵא ראַפ אייֵז ןעֶזאָל דְנּוא ;הָלֵהְק
 ;ראַה םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םיִא לֶהֶע טיִמ טְּבְלאַזעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 ןעֶמעֶר ןעֶקְנאַרְק םעֶד טעוֶו ןעֶּביֹולְג ןּופ טעֶּבעֶג םאֶד דְנּוא
 טאָּה רֶע ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶּבעֶהְפיֹוא םֶהיֵא טעוֶו ראַה רעֶד דְנּוא

 :ןעֶרעֶו ןעֶּבעֶנְרעֶּפ םֶהיֵא םִע טעוֶו טְניִדְניִזעֶג סעֶּפֶע
 דְנּוא .ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא ןעֶדְניִז איִד הֵדֵוְתִמ טייֵז םּורְד
 טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ראַפ רעֶנייֵא טעֶטעֶּב

 ןעוֶו ליִפ טְקְריוִו קיִדַצ ַא ןּופ הָנֵחְּת איִד .ןעֶרעוֶו טְגיִלייֵהעֶג
 גיִּטְרַאְכייֵלְג ׁשְנעֶמ ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא הָיְלֲא :טְרֶעיֹודְסיֹוא איִז
 לאָז םִע זַא ןעֶמעֶּבעֶג טְסְנירֶע טאָה רֶע דְנּוא ,ריִמ איו
 ףֶרֶע רעֶד ףיֹוא טְנעֶנעֶרעֶג טיִנ טאָה םִע דִנּוא ;ןעֶנְגעֶו טיִנ
 רעֶדיִװ טאָה רֶע דִנּוא :םיִׁשָדֲח םֶקעֶז דְנּוא רֶהאָי אייֵרְד
 דְנּוא .ןעֶנעֶר ןעֶּבעֶגעֶג טאָה לעֶמיִה רעֶד דְנּוא ,ןעֶטעֶּבעֶג

 :טְכּורְפ עֶרְהיֵא טְצארְּפְׁשעֶנְסיֹורַא טאָה דֶרֶע איד
 ְךיִז טְריִאֶרעֶפ ְךייַא ןעֶשיוִוְצ רעֶנייֵא ןעוֶו ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵמ
 :ןעֶרְהעֶקְמּוא םֶהיֵא טעוֶו רעֶנייֵא דְנּוא ,טייֵהְרְהאו רעֶד ןּופ
 רעֶדְניִז ַא םּוא טְרְהעֶק רעֶכְלעוֶו רעֶד זַא ןעֶסיוו רֶע זאָל
 ןּופ עֶלעֶז ַא ןעֶטעֶר טעוֶו געוֶו ןייַז ןּופ תֹועָט םעֶד ןּופ
 ; דֶנֹיִז ןּופ טייֵהְליִפ ַא ןעֶקעֶדְרעֶפ טעוֶו דֶנּוא ,טיֹומ

 יריד טבע



 םעֶד ןופ ףיִרְּברעֶטְׁשֶרֶע רעֶד
 םֹורְטעֶּפ לעֶטְסאָפַא

 -םיֹוא איִד ּוצ ַחיִׁשָמַה עּוׁשִי ןּופ לעֶטְסאָּפַא ןייֵא סורמעּפ
 -אַּפאַּכ ,אָיִטאַלאַג ,םֹוטְנאָּפ ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו עֶטְלְהעוֶוְרעֶד
 טְלְהעוֶוְרעֶרְסיֹוא ןעֶנעֶז סאו :אָיַנּתיִּב דנּוא אָיְסַא ,אָיֵקאָד
 רעֶד ןיִא רעֶטאָפ םעֶד טאָג ןּופ סיִנְטְנעֶקְראָפ רעֶד ְּךאָנ
 ןעֶלְקְנעֶרְּפְׁש דְנּוא ןעֶבְראָהעֶג םּוצ ,טְסייֵג םעֶד ןּופ גנּוגיִלייַה
 ןעֶלאָז ןעֶדיִרְפ דְנּוא דאָנְג ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ טּולְּב םעֶד ןּופ
 :ןעֶרְהעֶמ ְּךייא ּוצ ְּךיִז
 ראַה רעֶזְנּוא ןּופ רעֶטאָּפ רעֶד דְנּוא טאָנ אייֵז טְשְנעֶּבעֶג
 עֶנייֵז ָּךאָנ ןעֶריֹוּבעֶגְרעֶדיִװ סְנּוא טאָה רעֶד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשַי
 ָךְרּוד גְנּונְפאָה עֶניִדעֶּבעֶל ַא ּוצ טייֵקְגיִצְרעֶהְמעֶראַּב עֶסִיֹורְנ
 4 ּוצ :עֶטיֹוט איִד ןּופ ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ גְנּוהעֶטְׁשְרעֶפיֹוא איִד

 דְנּוא ,קעֶלְפ ַא ןֶהָא ,ןעֶּבְראַדְרעֶפְנּוא זיִא סאָו הָׁשּורְי ַא
 םיִא ְּךייֵא ראַפ ןעֶטְלאַהעֶּב זיִא םאוָו ,טְקְלעוֶוְרעֶפ טיִנ זיִא
 טאָג ןּופ טְכאַמ רעֶד ןיִא טיִהעֶנ ןעֶנעֶז עֶבְלעוֶו :לעֶמיִה
 -ֵמְנַא טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא סאוָו הָעּוׁשִי ַא ּוצ ,ןעֶּביֹולְג ָּךְרּוד
 רֶהיֵא ןעֶניִרְד :טייֵצ עֶטְצעֶל איִד ןיִא ןעֶרעוֶו ּוצ טְקעֶלּפ
 רֶהיֵא זַא ןייַז םומ םִע ןעֶו עֶׁשְטאָח רֶהעֶז ְּךייֵא טֶעייֵרְפ
 עֶנעֶדיִׁשְרעֶפ ָּךְרּוד ןעֶזעוֶועֶג רַעַצ ןיִא לעֶסיִּבַא דְנּוצַא טְנעֶז
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 7 סאָו ןעֶֶּביֹולְג רֶעייֵא ןּופ גָנּופיִרְּפ איִד יֵדְּכ :ןעֶגְנּופיִרְּפ
 -ךעֶפ זיִא סאָָו דְלאָנ ןּופ איִד איז רעֶרֶעייֵהְּט ליִפ זיִא

 ןעֶניִפעֶג לאָז ,רֶעייֵפ ּךְרּוד טְפיִרְּפעֶג זיִא רעֶּבָא .ןעֶּבְראָד
 רעֶד יו טייקְכיִלְרעֶה דְנּוא .דֹובָּכ דְנּוא ביל ּוצ ןעֶרעוֶו

 םֶהיֵא ןָא דנוא .ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה רֶהיֵא עֶׁשְטאָח
 דֵנּוא ,דֶנּוצַא טיִנ םֶהיֵא טְהעֶז רֶהיֵא עֶׁשְטאָה ;טְּביֹולְנ רֶהיֵא
 טיִנ ןעֶק סאו דייֵרְפ עֶכיֵלְרעֶה ַא טיִמ ְָּךייֵא טֶעייֵרְפ רֶהיֵא
 9 תיִלְכַּת םעֶד טְמּוקעֶּב רֶהיֵא םעֶדְניִא :ןעֶרעוֶו טעֶרעֶנְסיֹוא
 ;תֹומָׁשְנ עֶרֶעייֵא ןּופ גְנּוטעֶר איִד ,ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא ןּופ
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 א סורטעּפ א 50
 דְנּוא טְכּוזעֶנ ןעֶּבאָה םיִאיִבְנ איִד גְנּוטעֶר עֶכְלעוֶו ןעֶנעוֶו 0

 ןעֶנעוֶו טְגאָזעֶג תֹואּובְנ ןעֶּבאָה סאו ,טְׁשְראָפעֶג גיִרְפייֵא
 -עֶנ ןעֶּבאָה אייֵז לייוַוְרעֶד :ךייַא ּוצ זיִא סאָו דאָנְנ רעֶד 1

 טְסייֵג רעֶד טייֵצ אייֵלְרעֶכְלעוֶו דְנּוא עֶכְלעוֶו ףיֹוא טְׁשְראָפ
 ןעוֶו ,טעֶטייֵדעֶּב טאָה ןעֶזעוֶועֶג אייֵז ןיִא זיִא סאוָו ַחיִׁשְמ ןּופ
 דְנּוא ,ַחיִׁשָמ ןּופ ןעֶדייֵל איד טְנייֵצעֶּב רעֶהיִרְפ טאָה רֶע

 עֶכְלעוֶו ּוצ :ןעֶמּוק ְּךאָנְרעֶד טעוֶו סאו טייֵקְכיִלְרעֶה איד 2
 ּוצ טְרֶעייֵג ןײלַא ְּךיִז ּוצ טיִנ זַא ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְנַא זיִא
 ּוצ ןעֶנעֶז סאו ןעֶכאַז איִד ןיִא טְניִדעֶג .אייֵז ןעֶּבאָה ְּךייֵא
 ןעֶּבאָה סאוָו איִד ְּךְרּוד ןעֶראוָועֶג טְלְהעֶצְרעֶד דְנּוצַא ְךייֵא
 ׁשֶרֹוקַה ַחּור םיִא הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד טְניִדעֶרְּפעֶנ ָּךייֵא ּוצ

 ןעֶּכאַז עֶבְלעוֶו ןיִא ,טְקיִשעֶגְּפּורַא לעֶמיִה םעֶד ןּופ זיִא םאוָו

 :ןעֶקּוקּוצְנייִרַא טְרְהעֶנעֶּב ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ
 ,דְנאַטְׁשְרעֶפ רֶעייֵא ןּופ ןעֶדְנעֶל איִד םּורַא טְלעֶטְראַנ םּורָד 8

 ףיֹוא גנּונְּפאָה עֶצְנאַג עֶרֶעייֵא טְצעֶז דְנּוא ,ןְרעֶטְכיִנ טייֵז
 -ָםְנַא םיִא ןעֶרעוֶו טְכאַרְּבעֶנ ָךייַא ּוצ טעוֶו סאָו דאָנְנ איִד

 ,ןעֶבְראָהעֶג םאָָו רעֶדְניִק סֶלַא :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ ןעֶקעֶלְּפ 4
 תֹוַאַּת עֶרעֶהיִרְפ איִד ְּךאָנ רעֶטְקאַראַח רֶעייֵא טיִנ טעֶדְליִּב

 ןעֶניִלייַה םעֶד ְּךאָנ טְרֶעייֵנ :טייֵהְנעֶסיִזְנּוא עֶרֶעייֵא ןיֵא 2
 גיִלייַה ץיֹוא רֶהיֵא טייז יֹוזַא ,ןעֶפּורעֶּב ְּךייֵא טאָה רעֶכְלעוֶו

 טייַז ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש סֶע ןיִראָו :לעֶדְנאַוַו םעֶלַא ןיִא 6
 דְנּוא ,דימ א"י ארקו :גיִלייַה ןיִּב ְּךיִא לייוו גיִלייֵה רֶהיֵא 7

 אׂשֹונ טיִנ זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶטאָפ םעֶד ןָא טְפּור רֶהיֵא ןעוֶו
 -ְךעֶפ יֹוזַא ,קרעוֶו ןייֵז ְּךאָנ ןעֶדעֶי טעֶטְכיִר דְנּוא םיִנָפ
 :טֶכְראָפ ןיִא גְנּוטְלאַהְפיֹוא רֶעייֵא ןּופ טייֵצ איִד אָד מְנְנעֶרְּב

 -עֶנ טְועֶלעֶנְסיֹוא טיִנ טְנעֶז רֶהיֵא זַא טְסייוֵז רֶהיִא ןיִראָו 8
 רֶלאָנ דְנּוא רעֶּבְליִז ,ןעֶכאַז עֶכיִלְּבְרעֶדְרעֶפ טיִמ ןעֶראוָו
 עֶרֶעייֵא ןּופ טאָה רֶהיֵא סאו לעֶדְנאוַו ןעֶׁשיִראַנ ןעֶרֶעייֵא ןּופ

 טּולְּב ןעֶרייֵהְט םעֶד טיִמ טְרֶעייֵנ :ןעֶטְלאַהְרעֶד רעֶטעֶּפ 9
 םּומ ַא ןֶהֶא זיִא םאִו םאֵל ַא ןּופ איז יֹוזַא ,ַחיִׁשָמ ןּופ

 ראָפ ןעֶזעוֶועֶנ טְמיִטְשעֶּב זיִא רעֶד :טְקעֶלְפעֶּבְנּוא דְנּוא 0
 עֶטְצעֶּל איִד ןיִא זיִא רעֶּבָא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ גְנּודְנּורְג רעֶד

 םאָװ :ןעֶראָועֶנ טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶנעוֶוְטְרֶעייֵא ןּופ ןעֶטייֵצ 1
 טְקעוֶועֶגְּפיֹוא םֶהיֵא טאָה רעֶד ,טאָנ ןָא ןעֶּביֹולְג םֶהיֵא ָּךְרּוד



 8 ֿב א םורֿטעּפ א
 ,טייֵקְביִלְרעֶה ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא ,עֶטיֹוּט איִד ןּופ
 :םאָג ןיִא ןעֶנעֶז גְנּונְפאָה דְנּוא ןעֶּביֹולְג רֶעייֵא .זַא יֹוזַא
 22 םיִא טְגיִנייִרעֶג תֹומָׁשְנ עֶרֶעיֵא טאָה רֶהיֵא םעֶדְניִא
 עֶטְלעֶמְׁשְרעֶפ ּוצ טיִנ טייֵהְרְהאָו רעֶד ןּופ םאַזְראָהעֶנ
 טיִמ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טֶּביִל יֹוזַא ,עֶּביִלְרעֶדּורְּב
 23 -עֶגְרעֶריִו טְנעֶז רֶהיֵא לייוַו :ןעֶצְראַה םעֶד ןּופ טְסְניִרֶע
 ןּופ טְרֶעייֵנ ןעֶמאָז םעֶנעֶּבְראָדְרעֶפ ןּופ טיִנ ,ןעֶריֹוּב
 סאָו טאָנ ןּופ טְראָו םעֶד ָּךְרּוד ,םעֶנעֶּבְראָדְרעֶפְנּוא
 :םְּבייֵלְּב דְנּוא טְּבעֶל

 24 עֶלַא דְנּוא ואָרְב איִוװ זיִא ׁשייֵלְפ םעֶלַא ןיִראָו
 זאָרְג םאָד ,ּזאָרְנ ןּופ םּולְּב ַא איוִו טייֵקְכיִלְרעֶה עֶנייֵז
 :ןעֶלאַפעֶגְקעוֶוַא זיִא םּולְּב איִד דְנּוא ןעֶּבְראָדְרעֶפ זיִא
 25 ףיוא טְּבייַלְּב ראַה םעֶד ןּופ טְראָו סאָד רעֶּבָא
 ,'ח יז יו 'מ היעשי !ביִּבִע

 :טֶניִדעֶרְּפעֶנ ָךייַא ּוצ זיִא סאָו טְראָו סאָד זיִא סאָד דִנּוא
 ב לעטיפאק

 } יִׁשְלאַּפ עֶלַא דנּוא ,טייֵהְטְכעֶלְׁש עֶלַא ּפָא טּוהְט םּורְד
 :תֹוליֵּכְר עֶלַא דְנּוא הָאְנִק דְנּוא .הָפיִנַח דְנּוא ,טייֵה
 2 עֶרעֶטיֹול איד טְרְהעֶנעֶּב רעֶדְניִק עֶנעֶריֹוּבעֶג אייֵנ איז
 םעֶד ָּךְרּוד טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ ,טְראָו םעֶד ןּופ ְּךֶליֵמ
 3 זַא טֶכּווְרעֶפ טאָה רֶהיֵא ןעֶו :הָעּושִי ּוצ ןעֶסְקאַו

 4 איִװ טְמּוק רֶהיֵא ןעֶכְלעֶו ּוצ :ניטונ זיִא ראַה רעֶד
 -ְךעֶפ ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ זיִא סאוָו ,ןייֵטְׁש ןעֶניִרעֶּבעֶל ַא ּוצ
 ;רֶעייֵהְט דְנּוא טְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא טאָנ ןּופ רעֶּבָא ,ןעֶפְראוָו
 5 טְעיֹוּבעֶנְפיֹוא טְנעֶז רעֶנייֵמְׁש עֶגיִדעֶּבעֶל איו ְּךיֹוא רֶהיֵא
 זַא הָנּוהְּכ עֶניִלייֵַה עֶנייֵא ,זיֹוה םעֶכיִלְטְסייֵג ַא ראַפ

 ןעֶנעֶז םאִו .תֹונָּביִוַק עֶכיִלְטְסייֵג ןעֶגְנעֶרְּב טְלאָז רֶהיֵא
 6 םִע לייֵװ :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ְָךְרּוד טאָנ ראַפ ןעֶמּונעֶנְנָא

 הְפיִרְׁש רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ טְהעֶטְׁש
 -ְךעֶדְסיֹוא ןייֵטְׁשְקֶע ןייֵא ןֹויִצ ןיִא בעֶל ְךיִא ,העְז ,

 םֶהיִֵא ןָא טְּביֹולְג םאָח רעֶד דְנּוא ,רֶעייֵהְט ;טְלְהעוֶו
 .ו"ט ח"כ היעשי :"ןעֶרעוֶו טְמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ טעוֶו

 7 ּוצ רעֶּבָא ;דֹובָּכ רנזָד זיִא ןעֶּביֹולְנ סאָו ְָךייַא ּוצ םּורָד }
 רעֶטְסייֵמיֹוּב איִד םאְוְו ןייֵטְׁש רעֶד .טיִנ ןעֶּביֹולְג סאו איִד
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 ב םורטעפ א
 :ןעֶראוָועֶג ןייֵטְׁשקֶע םּוצ זיִא רעֶד ,ןעֶפְרַאוָוְרעֶפ ןעֶּבאָה
 םיֹוטְׁשְנָא ןּופ ןייֵטְׁש ַא זיִא רֶע ְנּוא + .ב"ְּכ ח"יק םילהת
 ןעֶלְבִיֹורְמְׁש עֶכְלעוֶו ;2ְנּולְכיֹורְּטְׁש ןּופ זְלעֶפ .ַא דְנּוא
 ןעֶנעֶז ּוצְרעֶד ,טְרָאוָו םעֶד םאַזְראָהעֶגְנּוא ןעֶנעֶז אייֵז םעֶדְניִא
 טְנעֶז רֶהיֵא רעֶּבֶא - ,ד"י !ח;היעשי :טְלעֶמְׁשעֶג ְךיֹוא אייֵז
 א .הָּנִהְּכ .עֶביִלְגיִנעֶק .א  .הֹוד .םעֶטְלֶּהעוֶוְרעֶדְסיֹוא-.ןייַא
 ְלאָז רֶהיֵא .יִדְּכ ,ץיִזעֶּב םּוצ קְלאָפ ַא ,קְלאָפ גיִלייֵה
 -עֶב ְךייֵא טאָה רעֶד םֶהיֵא ןּופ ּביֹול םעֶד ןעֶלְהעֶצְרעֶד
 -עֶדְנּואְו .ןייַז ּוצ םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןּופ ןעֶפּור
 טיִנ .רעֶהיִרְפ .טְנעֶז רֶהְיֵא םאָח - .:טְכיֵל ןעֶּכיִל

 סאָד רֶהְוַא טְנעֶז דְנּוצַא רעֶּבָא ,קְלאָפ ַא ןעֶזעוֶועֶג
 -מעֶרַאַּב עֶנייֵק טיִנ טאָה רֶהיֵא .םאִח ;טאָג ןּופ קְלאָפ
 רֶהיֵא טאָה .דְנּוצַא רעֶּבָא ןעז מְלאַהְרעֶד טייקְגיִצְרעֶה
 .גיכ 'ב ;'ט 'א עשוה :םייקְניִצ-ְןעֶהְמעֶראַּב ןעֶטְלאַהְרעֶד
 ,העֶרעֶדְנאוַו דְנּוא עֶדְמעֶרְפ איו יָדיִיַא טעֶּב ְּךיִא ,עֶטְּביִלעֶג

 ןּופ ןעֶטְסּולְג איִד ןּופ ןעֶטְלאַהְּפָא .ָּךייַא טְלאָז רֶהיִא זַא
 :הָמָׁשְנ רעֶד ןעֶנעֶק ןעֶטייֵרְטְׁש םאִֶז .ׁשיִיֵלְפ םעֶּד
 ,םִיֹוב איד ןעֶשיוִוְצ ףיֹוא טּוג ָךייִא .רֶהיִא טְרְהיֵפ .ךֶנֹּוַא
 םֶלַא ָךייֵא ןְרעֶטְּפעֶל אייֵז ןעֶכְלעֶו ןיִא םעֶד ןיִא יידְּכ
 ,קְרעזֶו עֶטּוג עֶרֶעייֵא ןעֶהעֶזְנָא ןעֶלאָז איז .רֶעּוהְטְלעֶּביִא
 :בֶנּוכּוזעֶּב ןּופ גאָט םיִא .ןעֶּביול טאָג .ןעֶלאָז .דֶנֲּא

 ןּופ .גֵנּונְדְרֶא עֶכיִלְׁשְנעֶמ עֶדעֶי ּוצ ביִנעָטְרעֶטְנּוא טייז
 םּוצ אי גיִנעֶק םּוצ זיִא םִע ּביֹוא ;ראַה םעֶד ןעֶנעוֶו
 ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז איו .יֹוזַא ןעֶטְׁשְריִפ ּדצ רעֶדָא :ןעֶטְצִלֶע
 דְנּוא רֶעּוהְטְלעֶּביִא איִד ןּופ גְנּופאְרזִפִשִז ּוצ טְקיִׁשעֶג םֶהיֵא
 זיִא סאָד ןיִראָו :סעֶטּונ ןּודְט סאוָו איֵּד ןּופ ּביֹול םּוִצ
 דְנּוא ןּוהְט סעֶטּוג טְלאָז רֶהיֵא זַא ,טנאָג ןּופ ןעֶליוז רעֶד
 עֶׁשיִראַנ ןּופ טייֵהְנעֶסיוִוְנּוַא איִד ?ןעֶמּוטְשְרעֶּפ טְלאָד
 איו .יֹוזַא .טיִנ דְנּוא ןעֶׁשְנעֶמ .ַעייַרְפ םָלַא :ְןעֶׁשְנעֶמ
 ןּופ רָעייֵלְׁש .ַא ראַפ טייִהְיירְּפ -.עֶרֶעוַא .טֶלֵאַה - רֶהיִא
 עֶלַא טְלאַה :טאָג ןּופ טְבעֶנק םִלֵא .ןכְרֶעייֵנ .ְטייֵהְטְכעֶלְׁש
 ראָפ ָךייַא טְכרָאָפ .,טְפאַׁשְרעֶדיִרְּב- א יד .טְּביִל .,הֹובָּכ ןיִא
 :גיִנעֶק םעֶד .די וּבָּכ ןיִא טְלֵאַה טאָג

 צז ןרַרעֶה ..עֶרֶעװַא .וצ . גיִנֲעטְרעֶטְנּוא . טיִיַז .,טְבעֶנְק .רֶהְיֵא



 ג:ב-סןהטעֿפיא

 דָנּוא עֶטּוג איד ּוצ רונ טיִנ .טְכְראַּפ איײלרעֶלַא טיִמ
 זיִא םאֶר ןיִראָו .:עָטְראַה איֵד ּוצ .ָּךיֹוא טְרֶעייֵנ ,עֶלעֶדְע
 ןייַז ןעֶגעֶו רַעֵצ טעֶדיײיֵל רעֶנייֵא ןעוֶו ,לאָפְנעֶדאַנג
 :ביִדְלּושְנּוא .טְנאָרְטְרעֶד דְנּוא .טאָּנ ןעֶגעֶק ןעֶסיִועֶג
 טְנאָרְטְרעֶד רֶהיֵא ןעֶו סֶע זיִא ּביֹול ַא ראַפ םאו .ןיִראָו
 ?ְךעֶבָאָלְׁשעֶג טְנעֶז .דֶנּוַא .טְיֵדְניִזעֶג טאָה .רֶהיֵא .םעֶדְכאַנ
 סעֶמּונ .ֵּטאָה .רֶהיֵא םעֶדְכאָנ טְנאָרְטְרעֶד רֶהיֵא .ןעֶו .רעֶּבָא
 ראָפ לאַפְנעֶדאַנְג זיִא םאֶד ןעֶטיִלעֶג טאָה דָנּוא ןּוהמעֶנ
 חיִׁשְמ לייוו ןעֶפּורעֶּב ּוצְרֶעֶד טְנעֶז  רֶהיֶא ןיִראָו .:טאָג
 -ייַּב ַא ָךייֵא.טאָה דִנּוא ;ָךייַא ראַפ ןעֶטיִלעֶג ָּךיֹוא טאָה
 ֶּיִיַז ןעֶגְלֶאָפְכאָג טְלֶאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,טְזאַלעֶגְרעֶּביִא ליֵּפִׁש
 ְךיֹוא ,ןּוהְטעֶג טיִנ .דְניִז עֶנייֵק טאָה רעֶכְלעֶו - ;טירש
 :ןעֶראָועֶג ןעֶניפעֶב ליֹומ ןייַז ןיִא גּורְטעֶּב ןייק זיִא
 טיִנ טאָה טְניִדייֵלעֶּב ֹויִא רֶע ןעוֶו ,רעֶד ,יט ג"ג היעשי
 טינ טאָה ןעֶטיִלעֶג טאָה רֶע ןעוֶו .טְגיִדייֵלעֶּבְקיִרּוצ
 וִצ ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא ְּךיִז טאָה רֶע טְרֶעיִיַנ ,טעֶׁשאַרְטְסעֶג
 טְסְּבְלעֶּז טאָה רעֶד .:טָּפְׁשִמ טְכעֶר םּוהְמ רעֶד םֶהְיֵא
 םיֹוּב .םעֶד ףיֹוַא ּבייֵל  ןייז .ןיִא .ןעֶגאַרְטעֶג .דֶניִז .עֶרעֶדְנִּוַא
 -עֶל ןעֶלאָז .דְנּוא רֶניִז .ּוצ ןעֶּבְראַטְׁשְּפֶא .ןעֶלאָז ריִמ .יִדְּכ
 רֶהיֵא ןעֶדְנּואְו םעֶמעוֶו ְךֶרּוד ;טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ּוצ ןעֶּב
 ןעֶזעוֶועֶּג טְנעֶז . רֶהיֵא .ןיִראָז :ןעֶראָועֶג .טֶליִיַהעֶג ּטְנעֶז
 ָךיִיַא רֶהיֵא טאָה דְנּוצַא רעֶּבָא .,ףאָׁש עֶטְריִאְרעֶפ ַאיװ
 עֶרֶעייֵא  ןּופ רעֶהעֶזְפיֹוא .דָנּוא-ְּךּוטְסאַּפ םּוצ טְרְהעֶקעֶנְמּוא
 :תֹומָׁשִנ

 ב לעטיפאק
 עֶרֶעייֵא ּוצ ניִנעֶטְרעֶטְנּוא  טייַז .רעֶּבייֵז- ְּרֶהיִא .םעֶדְכיַיַלְג
 טיִנ .ןעֶּבְּולְג עֶכִיַלְטֶע ליִפַא .ןַעוֶו !יִדָּב-.העֶנעֶמ .עֶנעֶגייֵא
 איד .ןופ לעֶדְנאַָו םעֶד ְךְרּוד ןעֶלאָז אייֵז ,טְראָו םיִא
 אייז םעֶדְניִא  :ןעֶרעֶֶו ןעֶניוועֶג טְראוָו םעֶד ןְהָא רעֶּבייוו
 זאָל דְנּוא .:טֶכְראַָפ טיִמ לעֶדְנאוַו ןעֶנייֵר ןעֶרֶעייַא ןעֶהעֶז
 עֶנעֶמְכַאָלְפעֶג ןּופ עֶרעֶּפיֹוא איד ןייַז טיִנ ןעֶגְנּורְיִצ עֶרֶעייַא
 :הָנִִדייִלְּק עֶנְהעֶׁש .רעֶדָא .;רעֶדְנֶעֶּב  עֶנעֶּדְלִיִג .דְנּוא . רָאָה
 םעֶד- ןופ ׁשְנעֶמ .רעֶנעֶּגְרַאָּבְרעֶפ רעֶד .ןייַז .אְיִז .זאָל .טְרֶעְווַנ
 ןעֶניִטּוּמָטְפְנאַז ַא ןּופ ןעֶגְּוריִצ עֶכיֵלְּבְראַדְרעֶפְנּוא ןיִא ץֶרַאה
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 האפ רֶעייֵהְט רֶהעֶז זיִא סאו ,טְסייֵג ןעֶליִׂטְׁש  דְנּוא

 ןֶעיֹורְפ עֶניִלייֵה איד ְךיִז ןעֶנעֶלְפ םעֶדְכייֵלְג ןיִראָו :טאָג
 טְפאָהעֶג טאָג ןיִא ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ןעֶריִצ ןעֶשיִיֵצְראָפ
 :רעֶנעֶמ עֶרֶעייֵז ּוצ ןעֶזעוֶועֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶז דְנּוא
 איִז םעֶדְניִא ,םֶהָרְבַא ּוצ טְכְראָהעֶנ טאָה הָרָׂש איו יֹוזַא
 טְנעֶז רֶהיִא רעֶדְניִק סעֶמעוֶו ;רְרעֶה ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא טאָה
 ןייק טיִמ טיִנ ְךייֵא טְכְראָפ דְנּוא םעֶטּוג טּוהְט רֶהיֵא ןעוֶו
 :ןעֶקעֶרְׁש
 -ךעֶפ ְּךאָנ אוָיַז טיִמ טְניֹואוְו ,רעֶנעֶמ רֶהיֵא םעֶדְכייֵלְג
 אייֵז טְּביִנ דְנּוא יִלָּב ןעֶרעֶכאוַוְׁש םעֶד טיִמ איו ,דְנאַטְׁש
 דאָנְנ רעֶד ןּופ םיִׁשְרֹוי-טיִמ ָּךיֹוא איו ְּךייֵלְנ ,דֹובָּכ
 טְרעֶטְׁשעֶג טיִנ ןעֶלאָז עֶטעֶּבעֶג עֶרֶעייֵא זַא ,ןעֶּבעֶל ןּופ
 :ןעֶרעוֶו
 ,גיִדייֵלְטיִמ ,ביִדְנעֶקְנאַדעֶנְכייֵלְג עֶלַא טייֵז ןעֶטְצעֶל םּוצ ןּונ
 טְלעֶנְרעֶפ דְנּוא :גיִהְטּומעֶד ,גיִצְרעֶהְמעֶראַּב ;ְךיֶלְרעֶדיִרְּב
 ראַפ גְנּוגיִריייִלעֶֶּב רעֶדָא םעֶטְכעֶלְׁש ראַפ םעֶטְכעֶלְׁש טיִנ
 רֶהיֵא לייוו ,טְׁשְנעֶּב לייֵהְטְנעֶנעֶג םיִא טְרֶעיינ ,גָנּוביִרייֵלעֶּב

 :הָכָרְּב ןעֶנעֶׁשְרִי טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ ןעֶפּורעֶּב ּוצְרעֶד טְנעֶז
 ּוא ןעֶּבעֶל סאָד ןעֶּבאָה ּביִל ליוז סאָו רעֶד ןיִראוו ,
 ןּופ גְנּוצ עֶנייֵז ןעֶטְלאַה רֶע זאָל ,געֶט עֶטּוג ןעֶהעֶז
 טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶסיִל עֶנייַז דְנּוא ,םעֶטְבעֶלְׁש

 ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא רֶע זאָל רעֶּבָא :ןעֶדעֶר טייֵהְׁשְלאַפ
 ןעֶדיִרְפ ןעֶכּוז רֶע זאָל םעֶטּוג ןּוהְט דְנּוא םעֶטְכעֶלְׁש
 םעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איד ןיִראָו :ןעֶנְלאָפְכאָנ םִע דְנּוא
 ןעֶרֶעיֹוא עֶנייֵז דְנּוא .םיִקיִדַצ איד ףיֹוא ןעֶנעֶז ראַה
 ןּופ םיִנָּפ םאֶד רעֶּבָא ,טעֶּבעֶג רֶעייֵז ּוצ ןעֶּפָא ןעֶנעֶז
 :"םעֶטְבעֶלְׁש ןּוהְט סאָו איִד ןעֶנעֶק זיִא ראַה םעֶד
 ,ז"י-גיי ד"ל םילהת

 גיִרְפייֵא טְנעֶז רֶהיִא ןעוֶו ,ןעֶדאָׁש ןעֶד ְּךייַא טעוֶו רעוֶו
 ןעֶנעוֶו טעֶדייֵל ְּךיֹוא רֶהיֵא ןעוֶו רעֶּבָא ?ןעֶטּוג םעֶד ְּךאָנ

 ןיק טאָה דְנּוא טְשְנעֶּבעֶג רֶהיֵא טְנעֶז טייֵקְניִטְכעֶרעֶג
 :טְּביִרְמעֶּב טיִנ טייַז ְךיֹוא ,ןעֶקעֶרְׁש רֶעייֵז ראַפ אָרֹומ
 רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵא ןיִא ַחיִׁשָמ ראַה םעֶד טְניִלייֵה רעֶּבָא
 ןעֶכיִלְטיִא ןְרעֶּפְטְנֶע ּוצ טייֵרעֶּב גיִדְנעֶטְׁשעֶּב טייַז דְנּוא



 ד נ םורמעּפ א
 ןיִא זיִא םאִו גְנּונְפאָה רעֶד ןעֶנעֶו ָּךייַא טְנעֶרְּפ- סאוָו
 ַא טאָה דְנּוא :טְכְראָפ דְנּוא הָטּומעֶד טיִמ ָּךאָד ;ְךייֵא
 טעֶדעֶרעֶּב טְנעֶז רֶהיֵא םאִז ןיִא יֵדְּכ ,ןעֶסיוִועֶג םעֶטּונ
 לעֶדְנאַוַו ןעֶשּוג רֶעייֵא ןעֶמְהעֶׁשְרעֶּפ סאָו איִד ראָפ
 זיִא םִע ןיִראָו :ןעֶרעֶֶו דְנאַׁש ּוצ ןעֶלאָז ַחיִׁשָמ ןיִא
 רֶהיֵא זַא ;טאָנ ןּופ ןעֶליו רעֶד זיִא םֶע ןעוֶו ,רעֶּביִל
 :םעֶטְבעֶלְׁש ראַפ רעֶדייֵא ןּודְמ םעֶטּוב ראַפ ןעֶדייֵל טְלאָז
 דְניִז ראַפ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג לאָמְנייַא ְּךיֹוא זיִא ַחיִׁשָמ לייוו
 לאָז רֶע יֵדְּכ ,עֶטְכעֶרעֶגְנּוא איִד ראַפ רעֶטְכעֶרעֶג רעֶד
 טעֶטעֶמעֶג זיִא רֶע םעֶדְניִא ,טאָב ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב םֶנּוא
 ןעֶראָועֶג גיִדעֶּבעֶל זיִא רעֶּבָא ,ׁשייֵלְפ םיִא ןעֶראָועֶג
 טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶג ְּךיֹוא רֶע זיִא םּורָד :טְסייֵנ םיִא

 :םיִנְְנַעֶפעֶג ןיִא ןעֶנעֶז סאָו רעֶטְסייֵג איִד ּוצ טְגיִדעֶרְּפעֶג
 איִד ןעֶו טֶּביֹולְנעֶג טיִנ ןעֶטייֵצְראָפ ןעֶּבאָה סאָו
 ַחֹנ ןּופ געֶט איד ןיִא טאָה טאָנ ןּופ טייֵקְניִטּומְגְנאַל
 טעֶטייֵרעֶּבְראָּפ זיִא הָביִת איִד לייוַוְרעֶד .טְראוַועֶג

 טְכַא טְסייֵה סאָד .עֶביִלְטֶע רעֶכְלעוֶו ןיִא ןעֶראָועֶּג
 :ןעֶראָועֶג םעֶטעֶרעֶג רעֶסאַו ָּךְרּוד ןעֶנעֶז ,תֹוׁשָפְנ
 זַא ךיֹוא ,הרְליִּבְראָפ יַא ְּךאָנ דְנּוצַא זיִא םעֶכְלעוֶו

 איד ןּופ ןּוהְטִּפָא םאָד טםיִנ ;ְּךיִא טעֶטעֶר הָליִבְט
 גְנּופּורעֶּב איִד טְרֶעייֵנ ,ׁשייֵלְפ םעֶד ןּופ טייקְניִנייֵרְנּוא
 -ְךֶעְפיֹוא איִד ְּךְרּוד ,טאָנ ףיֹוא ןעֶסיוִועֶג ןעֶטּונ ַא ןּופ
 לעֶמיִה ןיִא זיִא רעֶכְלעוֶו :ַחיִׁשָמַה ַעּושַי ןּופ גְנּורעֶטְׁש

 טאָג ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ּוצ זיִא דְנּוא ןעֶגְנאַגעֶג
 ןעֶטְכעֶמ דְנּוא ןעֶטְפאַׁשְרעֶה דְנּוא םיִכָאְלַמ איֵד םעֶד ּוצ
 :ןעֶראוָועֶג גיִנעֶטְרעֶטְנּוא ןעֶנעֶז

 ד לעטיפאק

 ןעֶטיִלעֶג ׁשייֵלְפ םיִא טאָה ַחיִׁשָמ םעֶדְניִא ,ןעֶגעוֶוְטְסעֶד
 -ְךעֶפ ןעֶניִּבְלעֶז םעֶד טיִמ ְךיֹוא ָּךייֵא רֶהיֵא טְנעֶפאָוָו
 ןעֶטיִלעֶג ׁשייֵלְפ םיִא טאָה סאָו רעֶד לייוו ,דְנאַטְׁש
 / טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ :דְניִז ןּופ טְרעֶהעֶנְפיֹוא טאָה
 איֵד ּוצ ׁשייֵלְפ םיִא ןעֶּבעֶל טייֵצ עֶניִרְּביִא איִד רֶהעֶמ
 :םאָנ ןּופ ןעֶליוו םעֶד ְָךְרּוד טְרֶעייֵנ ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶטְסּולְג
 ןעֶּבאָה ריִמ זַא גּונעֶג זיִא טייֵצ עֶנעֶגְנאַגְרעֶפ ַאיִד ןיִראוָו
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 -ְנאַועֶג ןעֶּבאָה דְנּוא .םִיֹונ איִד ןּופ ןעֶליוִז םעֶד טְקְריוִועֶג
 ןעֶפיֹוזְנייַװ ,ןעֶטְסּולְג ;טייֵהְנעֶסאַלעֶגְסיֹוא .ןיִא טְלעֶד
 :אויִרעֶטעֶגְּפָא עֶניִזיֹולְצעֶזעֶג דְנּוא ןעֶסעֶרְפ ;ןעֶצְנאַט
 אייז טיִמ טיִנ םְפיֹול רֶהיֵא ןעוֶו ׁשֹּודְח ַא אייֵז זיִא ןעֶניִרְד
 טיִיקְניִסעֶמְנּוא ןּופ בְנּודְנעֶוְׁשְרעֶפ עֶניִּבְלעֶז איִד ּוצ
 ןְעֶּבעֶגִּפֶא ןעֶלעוֶו עֶכְלעוֶו :ךייַא אִיז ןְרעֶטְסעֶל אייֵּבְרעֶד
 ןעֶטְכִיִר זצ טייֵרעֶּבְנָא זיִא רעֶכְלעֶו םעֶד ּוצ ןֹוּבְׁשֶח
 ןיִא ּוצְרעֶד ןיִראָו :עֶטיֹוט איִד דְנּוא עֶגיִדעֶּבעֶל איִד
 איִד ּוצ ןעֶראָועֶנ טְניִדעֶרְּפעֶג הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד ְךיֹוא

 -עֶנ ןעֶׁשְנעֶמ ְךאָנ ׁשייֵלְפ םיִא .ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ : ;עֶטיֹומ
 םיִא על ןעֶלאָז טאָג ָּךאָנ רעֶּבָא ;ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִר
 :טְסֹייִג
 טייז םֹּורְד ;טְנעֶהאָנ זיִא ןעֶכאַד עֶלַא ןּופ דְנֵע סאָד רעֶּבָא
 עֶכיִלְצְרֶעָה טָאָה םעֶלַא רַאָפ :טעֶּבעֶג ּוצ טְכאוַו דְנּוא גּולְק
 :ָניִז עֶליִפ וצ טְקעֶד עֶּביִל ןִיִראָז .;ךייַא ןעֶׁשיוִוְצ עֶּביִל
 :לעֶמְרּומעֶג ןֶהֶא ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא םִיָחְרֹוא םִיִנְכַמ טייֵז

 ַא ןעֶמּוקעֶּב טאָה ְּךייַא ןּופ רעֶנייֵא רעֶדעֶי איז ְּךייֵלְג 0

 ןעֶניִדעֶּב טיִמְרעֶד ןְרעֶדְנַא םעֶד רֶע לאָז יֹוזַא הּנְּתַמ
 ןּופ דאָנְנ אוייִלְרעֶליִפ איִד ןּופ .רעֶטְלאוַוְרעֶפ עֶטּוג םֶלֵא

 איִד טיִמ איז ןעֶדעֶר רֶע זאָל וטעֶר רעֶנייֵא ןעֶז :טאָנ 1

12 

 ןעֶניִדעֶּב רֶע זאָל ;טְניִדעֶּב רעֶנייֵא ןעוֶו ;טאָג ןּופ רעֶטְרעוֶו
 טאָנ יֵדְּכ ;ןעֶּבעֶגעֶג טאָה טאָג סאוָו טְּפאַרְק רעֶד ןּופ איו
 ַעּוׁשַי ךרּוד ןעֶרעוֶו טְכֵיֵלְרעֶהְרעֶפ ןעֶכאַז .עֶלַא ןיִא לאָז
 ןּופ טְפאַרְק איד דְנּוא דֹובָּכ רעֶד זיִא םעֶד ּוצ ;ַחיִׁשְמַה
 ;ְןֵמָא ;טייקְגיִּבֶע ּוצ טייקְניִּבע
 ןעֶרעֶװ טְכאַמעֶנ גיִדְנעוֶוְּפָא טיִנ ְּךייַא טְזאָל ,עֶטְּביִלעֶג

 ָךייַא ןעֶשיוִוְצ טְמּוק סאו גְנּופיִרְּפ עֶניִדְרֶעייֵפ איִד ְּךְרּוד
 םעֶּמִע ךייַא ְךיִז טאָה םִע איז ְךייֵלְג ;ןעֶפיִרְּפ וצ ְךיײַא ידְּכ

 רֶהיִא םעֶדְניִא ךייַא טֶעייִרְפ טְרעיינ :ןעֶפאָרְטעֶגּוצ םָעְייִנ 13
:: 
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 טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ .ַחיִׁשְמ ןּופ ןעֶדייֵל איִד ןיִא לייֵהְט ַא טאָה
 דעֶלְּפְטְנַא רֶעֶד ןיִא הָחְמִׂש עֶסיֹורְג טיִמ ןֶעייַרְפ ָּךיֹוא ּךייַא
 טְרעֶטְסְעֶלעֶנ טְנעֶז .רֶהיֵא ןעוֶו :טיִיקְכִילְרעֶה עֶנייֵז ןּופ בנּוק
 הרְהיִא טְנעֶז טְשְנעֶּבעֶב ןחיִשַמ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶגעוֶו

 טֶהּור טאָג ןּופ דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה ןּופ טְסיִיֵג רעֶד לייוו



 ה.ד סורטעפ א

 םֶלַא ןעֶדייֵל טיִנ ְּךייַא ןּופ רעֶנייֵק זאָל .ןיִראו :ָךייֵא ףיוא
 אי רעֶדָא ,רֶעּוהְטְלעֶּביִא ןייֵא רעֶדָא בָנֵנ  רעֶדָא חַצֹור

 ןעוֶו רעֶּבָא :ןעֶכאַז עֶדְמעֶרְפ ןיִא ְּךיִז טְׁשיִמ סאו רעֶנייֵא
 ןעֶמְהעֶׁש טיִנ ְּךיִז רֶע זאָל ;טְסיֵרְק ַא םֶלַא טעֶדייֵל רעֶנייַא
 ןיִא ןיִראָו :ןעֶמאָנ ןעֶזיִד ןיִא ןעֶּביֹול טאָג רֶע זאָל טְרֶעיינ
 טאָנ ןּוֿפ זיֹוה םעֶד ןּוֿפ טעוֶו טֶּפְׁשִמ םאֶד ןעוֶו טייֵצ איד
 רעֶד טעוֶו סאו ;םִנּוא ןופ :טְשרֶעּוצ ןעוֶו דְנּוא ;ןעֶּבעֶהְנָא
 הָבֹוט הָרּוׂשְּב איִד טיִנ ןעֶבְראָהעֶנ םאִוָו איד ןּופ/ןייַז ףֹוס
 -עֶרעֶנ םיֹוק טעוֶו רעֶטְכעֶרעֶג רעֶד ןעוֶו דנּוא .?טאָנ ןּופ
 רעֶד דְנּוא רעֶניִזאָלְטאָג רעֶד טעוֶו ּואוְו :ןעֶרעוֶו טעֶט
 ןעֶדייֵל  סאוָו איד ְּךיֹוא ןעֶזאָל םּורְד .?ןעֶנייֵׁשְרְע רעֶדְנְוז
 ןעֶּבעֶגְרעֶּביִא תֹומָׁשְנ עֶרֶעייֵז טאָג ןּופ ןעֶליוו םעֶד ְּךאָנ
 :רעֶפעֶׁשעֶּב ןֶעיִיַרְטעֶנ ַא ּוצ ןּודְט םעֶטּוג טיִמ

 ה לעטיּפאק
 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶנעֶז .םאוָו  םיִנֹקְז איד ריִהְזַמ ָּךיִא ןיִּב ּםּורְד
 איד ןּופ תּודֲע דְנּוא ןֵקָז רעֶד ְךיֹוא ןיִּב ְּךיִא םאוִז ;ְךייַא
 טייֵקְכיִלְרעֶה רעֶּד  ןּופ רַבֲח רעֶד ְּךיֹוא .ַעּוׁשִי ןּוֿפ:ןעֶדייֵל
 ןּופ עֶדאַטְס אֹיִד טעֶדייִז ;:ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא טעוֶו סא
 ןעֶנְניִדְצעֶּג איז טיִנ ;ְךייֵא ןעֶׁשיוִוְצ זיִא ּסאָו טאָנ
 דָנֹוֲא ;טאָב ּוצ איז יֹוזַא ןעֶליִו ןעֶטּוג טיִמ םֶרֶעייֵנ
 םעֶנייֵר ַא טיִמ טְרֶעייֵנ ,טְסְניוִועֶג ןעֶכיִלְדְנעֶׁש ראַפ טיִנ
 ןעֶׁשְרעֶה סאָו איִד איו ְךייֵלְו טיִנ דָנּוא :רעֶפייֵא
 טְרֶעייֵג ,טֶעיֹורְטְרעֶפְנָא אייֵז ּוצ ןעֶנעֶז םאִָו איִד רעֶּביִא
 רעֶד ןעֶו דְנּוא :עֶדאַטְס רעֶד ּוצ ליֵּפְׁשייֵּב ַא טייַז

 םאָז טייֵקְביִלְרעֶה ןּופ ןיֹורְק איד ןעֶטְלאַהְרעֶד רֶהיֵא
 :ןעֶהעֶנְרעֶפ טיִנ טעוֶו
 איד ּוצ ניִנעֶמְרעֶטְנּוא םייַז ,עֶרעֶנְנּוו רֶהיֵא םעֶדְכייֵלְנ
 ןְרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טייַז ְּךייַא ןּופ עֶלַא דְנּוא .םיִנקִז
 ןעֶנעֶק זיִא טאָנ ןיִראָו הָמּומעֶד טיִמ ניִנעֶטְרעֶטְנּוא
 רֶע טֶּביִ עֶניִהְטּומעֶד איִד ּוצ רעֶּבָא .עֶצְלאָמְׁש איִד
 :דאָנְנ
 דְנאַה עֶניִטְכעֶמ איד רעֶטְנּוא ְּךייַא טְניִהְטּומעֶד םּורְד
 ;ןעֶכייֵהְרעֶד טייֵצ רעֶד ןיִא ָּךייֵא לאָז רֶע יִדְּכ ,טאָג ןּופ
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 ה סורטעּפ א
 ןיִראוָו .םֶהיִֵא ףיֹוא הָנֵאַד עֶרֶעייֵא עֶלַא ,טְפְראַַו  דְנּוא
 רֶעייַא ;טְכאוַו דְנּוא ,ןְרעֶטְכיִנ טייַז :ָךייֵא ראַפ טְנְראָז רֶע
 רעֶניִדְנעֶמּורְּב ַא איִװ םּורַא טְהעֶנ ןֶמָׂש רעֶד דְנייַפ
 םעֶד :ןעֶנְניִלְׁשְנייֵא לאָז רֶע ןעֶמעוֶו טְכּוז דְנּוא ּבייֵל
 זַא טְסייוֵו רֶהיֵא םעֶדְניִא ,ןעֶּביֹולְנ םיִא טְהעֶטְׁשְרעֶדיוו
 עֶרֶעײַא ןיִא טְליִפְרעֶד ןעֶנעֶז ןעֶדייֵל עֶניִּבִלעֶז איִד
 :טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶדיִרְּב
 ןעֶפּורעֶּב םֶנּוא רעֶד ,דאָנְנ רעֶלַא ןּופ טאָג רעֶד דְנּוא
 םעֶדְכאָנ .ַחיִׁשְמ ןיִא טייקְכיִלְרעֶה עֶניִּבֶע  עֶנייֵז ּוצ טאָה
 -ְלאָפ ְּךייַא טעוֶו ןעֶטיִלעֶג טייֵצ עֶנייֵלְק ַא טאָה רֶהיֵא
 ןעֶניִטְסעֶפעֶּב ןעֶקְראַטְׁש ְּךייַא טעוֶו ,ןעֶכאַמ ןעֶמאָק
 ןּופ שְפאַשְרעֶה איִד ןייַז לאָז םֶהיֵא ּוצ :ןעֶדְניִרְנ

 :ןֵמָא ;טייקְגיֵּבְע ּוצ טייקְגיִּבֲע
 ,טְלאַה ְּךיִא איו ,רעֶדּורְּב ןְעייֵרְטעֶג םעֶד םֹונאוַוְלִס ָּךְרּוד
 דְנּוא ןְראָו ְָךיִא דְנּוא ,ןעֶּביִרְׁשעֶנ רּוציִקְּב ְּךיִא ּבאָה
 סאָו טאָנ ןּופ דאָנְג עֶרְהאָו איִד זיִא סאָד זַא נייֵצעֶּב

 סאָו עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא איִד :ןעֶניִרְד טְהעֶטְׁש רֶהיִא

 :ךייִא ןעֶסיִרְנ םֹוקְרַמ ןְהּוז ןייֵמ דְנּוא ,לֶבָּב ןיִא זיִא
 .עֶּביִל ןּופ ׁשֹיִק ַא טיִמ ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא טְסיִרְנ
 :ַחיִׁשָמ ןיִא ןעֶנעֶז סאו עֶלַא ְּךייִא טיִמ אייֵז ןעֶדיִרְפ



 םעֶד ןופ ףיִרְּב רעֶטייֵוְוְצ רעֶד

 .םֹורְמעֶּפ .לעֶטְסאָּפא

 ןופ לעֶטְסאָּפַא ןייֵא דְנּוא טְבעֶנְק ַא יסֹורְטעֶּפ ןועְמִש
 ַא ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּבאָה סאָו איִד ּוצ .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשי
 -גיִטְכעֶרעֶג רעֶד ןיִא ,םֶנּוא טיִמ ןעֶּביֹולְג ןעֶגיִטְרעֶוְכיילְג
 :ַחיִשָמַה ַעּוׁשִי ,רעֶטעֶר דָנֹוא טאָג רעֶזְנּוא ןּופ טיײק

 ןיִא ןעֶרְהעֶמ ָּךייֵא ּוצ ָּךיִז ןעֶלאָז ןעֶדיִרְפ דְנּוא דאָנְג
 ;ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא דְנּוא טאָנ ןּופ םִיַנְטְנעֶקְרעֶד רעֶד
 טְקְנעֶׁשעֶג םֶנּוא טאָה טְפאַרְק .עֶביִלְטעֶג עֶנייַז איו ךייֵלְנ
 ָךֶרּוד טייֵקְמּורְפ דְנּוא ןעֶּבעֶל םּוצ רֶהעֵק םאו ןעֶכאַז עֶלַא
 ןעֶפּורעֶּב םֶנּוא טאָה רעֶכְלעוֶו ,םֶהיֵא ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶד
 ְךְרּוד :ּבױל דִנּוא םייקְכיִלְרעֶה .עֶנעֶנייֵא עֶנייַז .ָךרּוד
 דָנּוא עֶרֶעייֵהְט איד ןעֶּבעֶנעֶג םִנּוא ּוצ ןעֶנעֶז םִע עֶכְלעוֶו
 עֶזיִד ְּךְרּוד טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ ,תֹוחָמְבַה עֶסיֹוְרְנ .רֶהעָז
 רֶהיֵא םעֶדְניִא ,רּוטאַנ עֶכיִלְמעֶג איִד ןיִא לייַהְט .ַא ןעֶּבאָּה
 רעֶד זיִא ןיִא סאָו ןעֶּבְראַדְרעֶפ םעֶד ןּופ ןעֶנירְּטְנַא טְנעֶז
 אייֵלְרעֶלַא ןעֶּבְלעֶזְמעֶד ןיִא דְנּוא :ןעֶטְסּולְג ָּךְרּוד טְלעוֶו
 -יֹולָג רֶעייֵַא ּוצ ּוצ טְצעֶז דְנּוא ,טְלעֶמְׁשְרעֶד םייקְניִסייַלְפ
 :םיִנָטְנעֶקְרעֶד תֹודַמ עֶטּוג ּוצ דֶנּוא ,תֹודִמ עֶטּוג ןעֶּב
 טייקְניִסעֶמ ּוצ דִנּוא ,טייֵקְניִסעֶמ םיִנְטְנעֶקְרעֶד ּוצ דְנּוא
 טייקְמּורְפ ּוצ דְנּוא :טייֵקְמּורְפ דְלּודעֶג ּוצ ךְנּוא ,דְלּודעֶג
 ןיִראָו :עֶּביִל טייֵקְכיֵלְרעֶדיִרְּב ּוצ דְנּוא ,טייֵקְכיִלְרעֶדיִרְּב
 ּךיִז ןעֶרְהעֶמ רֶנּוא ְּךייַא ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶזיִד ןעוֶו
 טְכּורְפ ןְהָא טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ןייַז ליֹופ טיִנ ְּךייַא אייֵז ןעֶזאָל
 :ַחיִׁשָמַה ַעּושַי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד רעֶד ןעֶנעֶוֶו
 םעֶדְניִא ,דֶניֵלְּב זיִא ןעֶכאַז עֶזיִד טיִנ טאָה סאו רעֶד ןיִּראָָו
 -עֶגְרעֶפ טאָה דְנּוא ,טְנעֶהאָנ זַיַא םאוָו סאָד רּונ טְהעֶז רֶע
 ;ןעֶראָוועֶג טְגיִנייֵרעֶג דֶניִז עֶטְלַא עֶנייֵז ןּופ זיִא רֶע זַא ןעֶּס
 זַא רֶהעֶמ ָּךאָנ ךייַא טְניִסייֵלְפעֶּב ,רעֶדיִרְּב ןעֶנעוֶוְטְסעֶד
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 גְנּולְהעוֶוְרעֶרְסיֹוא דְנּוא גְנּופּורעֶּב עֶרֶעייֵא טְלאָז רֶהיֵא
 טעֶו ןעֶכאַז עֶזיִד טּוהְט רֶהיֵא ןעוֶו ןיִראוָו ;ןעֶכאַמ רעֶכיִז
 ְךייַא טעוֶז יֹוזַא ןיִראָו :ןעֶלְכיֹורְטְׁש םִיַנ לאָמְנייֵק רֶהיֵא

 ןעֶניִּבֶע םּוצ גְנאַגְנייֵא רעֶד ןעֶרעוֶו ןעֶּבעֶנעֶג ְךיִלְכייֵר
 :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רעֶטעֶר דְנּוא ראַה רעֶזְנּוא ןּופ ָּךייֵרְניִנעֶק

 גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ְּךייֵא ןעֶרעֶהְפיֹוא טיִנ ְּךיִא לי ןעֶנעֶוְטְסעֶד
 הְהָיַא ןעוֶו ּוליִּפֶא ,ןעֶנְהאָמְרעֶד ּוצ ןעֶכאַז עֶזיִד ןעֶגעוֶו
 טייֵהְרְהאָו איִד ןיִא טְגיִטְסעֶפעֶּב טְנעֶז דְנּוא אייֵז טְנעֶק
 ,טְכעֶר ראַפ םִע טְלאַה ְּךיִא רעֶּבָא :ָךייֵא טיִמ זיִא סאוָו
 לאָז ְּךיִא זַא ,טְלעֶצעֶג ןעֶזיִד ןיִא ןיִּב ְּךיִא איוז :ְנאַל יֹוזַא

 םייוו ְּךיִא םעֶדְניִא :ןעֶקעוֶוְרעֶד גְנּונְהאָמְרעֶד ָּךְרּוד ךייֵא
 הְניֵוְׁשעֶנ טְמּוק טְלעֶצעֶג ןייֵמ ןּופ ןעֶנעֶלְּפָא סאָד זַא
 :ןעֶזיִועֶו ריִמ טאָה ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא איז ְךייֵלְנ

 ןעֶכאַז עֶזיִד טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶגיִסייֵלְפ ָּךיִמ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא
 :ןעֶהעֶגְקעוֶוַא ןייֵמ ְּךאָנ ןעֶקְנעֶדעֶג גיִדְנעֶטְׁשעֶּב ְךיֹוא
 -ְבאַרְטעֶגְסיֹוא עֶנייֵק טְגְלאָפעֶגְכאָנ טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ןיִראוָו
 איד ןּוהְמעֶנ ןעֶסיוִו ּוצ ְךייֵא ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו ןעֶניִל עֶט
 ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ ּנִנּונייֵׁשְרֶע איִד דְנּוא טְפאַרְק

 ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוַא טיִמ הָלּודְנ עֶנייֵז ןעֶּבאָה ריִמ טְרֶעייֵנ
 םעֶד טאָנְי ןּופ ןעֶטְלאַהְרעֶד טאָה רֶע ןיִראָו :ןעֶהעֶזעֶג
 זיִא לֹוק םעֶכְלעֶזַא ןעוֶו ,טייקְכיִלְרעֶה דְנּוא דֹובָּכ רעֶטאָפ
 טייקְכיִלְרעֶה עֶכיֹוה רֶהעֶז רעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא .וצ
 ּבאָה ְּךיִא ןעֶכְלעֶו ןיִא ,ןְהּוז רעֶטְּביִלעֶג ןייֵמ זיִא סאָד
 ןעֶּבאָה סֹוק םעֶזיִד דְנּוא .'ה זיי ,זיי 'ג יתמ :ןעֶלאַפעֶגְליואוָו
 טיִמ ןעֶנעֶז ריִמ ןעֶז ןעֶמּוק לעֶמיִה ןופ טְרעֶהעֶנ ריִמ
 :ְראַּב ןעֶניִלייֵה םעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג םֶהיֵא
 זיֵא סאָו הָאּובְנ ןּופ טְראָו סאָד ןעֶּבאָה ריִמ דנּוא
 ןְּוהְמ טְכעֶר רֶהיֵא טעוֶו ףיֹורְד ,טְכאַמעֶג רעֶטְסעֶפ ְּךיֹוא
 סאָו טְכיֵל ַא ףיֹוא אי ְּךייֵלְנ גְנּוטְכַא טֶּביִנ רֶהיִא ןעֶו

 ןעֶרעֶו גאָט טעֶװ םִע ויִּב ,טֶרָא ןְרעֶטְסְניִפ ַא ןיִא טְנייֵׁש
 עֶרֶעייֵא ןיִא ןעֶהעֶגְפיֹוא טעוֶו ןעֶרעֶטְׁשְנעֶנְראָמ רעֶד דְנּוא
 זַא ןעֶסיִז טְשְרֶעּוצ רֶהיֵא טְלאָז םאָד דְנּוא :רעֶצְרעֶה
 -יײַא ןּופ טיִנ זיִא טְפיִרְׁש רעֶד ןּופ הָאּובְנ עֶצְנאַה איִד
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג טיִנ ויִא הָאּובְנ ןיִראָו :גְנּונעֶלְסיֹוא עֶנעֶב



 ב א םורטעּפ ב
 טְרֶעייֵנ ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ ןעֶליִז םעֶד ָּךְרּוד טייֵצ רעֶדעֶי

 טְרְהיִפעֶג ׁשֶדֹוקַה ַחּור םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ איד
 :אָנ ןּופ טעֶרעֶנ ןעֶּבַאָה דִנּוא

 יב לעטיּפאק
 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶזעוֶועֶנ םיִאָיְבִנ עֶׁשְלאַפ ְּךיֹוא ןעֶנעֶז םִע דֶנּוַא

 ןעֶשיִוְצ ןייז ְּךיֹוא ןעֶלעוֶו םִע איװ יֹוזַא ; ,קְלאַּפ םעֶד

 ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא ןעֶלעוֶו עֶכְלעוֶו ,רעֶרְהעֶל עֶׁשְלאַּפ ּךייַא
 -ָךעֶפ ןעֶלעֶה דְנּוא תֹוצִמ עֶכיִלְּבְראַדְרעֶפ טייֵהְרעֶליִטְׁש
 דְנּוא ,טְפיֹוקעֶנְסיֹוא אייֵז טאָה רעֶד ראַה םעֶד ןעֶנעֶקייֵל

 םעֶדְניוִוְׁשעֶג ןעֶגְנעֶרְּב טְסְּבְלעֶז ָּךיִז רעֶּביִא ןְעֶלעוֶו
 עֶרֶעייֵז ןעֶנְלאָּפְכאָנ ןעֶלעוֶו עֶליִפ דְנּוא :ןעֶּבְראַדְרעֶפ
 ןּוֿפ ֿגעוֶו רעֶד :טעוֶו איִד ָךְרֹוד ,ןעֶטייֵהְנעֶמאַלעֶגְסיּוא
 טייֵקְניִצייֵג ָּךְרּוד דְנּוא :ןעֶרעוֶו טְרעֶטְפעֶלעֶנ םייֵהְרְהאָח
 רעֶטְרעוֶו עֶטְכאַרְטעֶגְסיֹוא טיִמ ְּךייַא םיֹוא אייֵז ןעֶלעוֶו
 בְנאַל ןופ טְכיִרעֶג םאָד עֶכְלעוֶו ראַפ: ;ןעֶּכאַמ הָרֹוחְס
 ןעֶּבְראַדְרעֶפ רֶעייֵז דְנּוא ;טיִנ ןיֹוׁש ְךיִז טְמיֹוז ןָא

 :טיִנ טֶּלעֶמיִרְד

 םאו ּביִכָאְלַמ .טְראָּפְׁשְרעֶפ  טיִנ טאָה טאָג ןעוֶו ןיִראָו
 -ָּפּורַא םָנֵהיִג ןיֵא אייֵז טאָה טְרֶעייַנ ,טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 טאָה דְנּוא .םיִנְרעֶטְסְניִפ ןּופ רעֶּביִרְנ ןיִא ןעֶפְראַָועֶג
 :ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶטְלאַהעֶּב טְכיֵרעֶג םּוצ ןעֶּבעֶנעֶנְרעֶּביִא אייֵז
 ,טְלעוֶו עֶטְלַא איִד טְראָּפְׁשְרעֶפ טיִנ טאָה רֶע דְנּוא
 רעֶניִדעֶרְּפ ַא ,עֶרעֶדְנַא ןעֶּביִז טִיִמ ַחֹנ טיִהעֶנ טאָה טְרֶעיַיַנ
 לּוּבַמ ַא טְכאַרְּבעֶג טאָה  דְנּוַא ,טייֵקְגיִטְכעֶרעֶנ - ןּופ
 טאָה רֶע דֵנּוא :םיִעָׁשְר .איִד ןוֿפ טְלעוֶו .איִד רעֶּביִא
 הָרֹומַע דְנּוא םֹודְס ןּופ טעֶטְש איִד שַא ּוצ טְכאַמעֶנ

 ,ץֶרּוטְׁשְמּוא ןייֵא ְךֶרּוד טְניִדְלּוׁשְראַפ אייֵז טאָה .דְנּוא
 םאֶו איִד ןּופ טְכאַמעֶג ליִּפְׁשייֵּב ַא רֶע טאָה ןעֶניִרְד
 םעֶד ןעֶועוֶועֶג ליִצֵמ טאָה דְנּוא :ןּוהֵמ תֹועְׁשִר ןעֶלעוֶו

 טְנאָלְּפעֶג ןעֶּבאָה םיִעָׁשְר איִד ןעֶכְלעוֶו ,טֹול ןעֶטְכעֶרעֶג
 :טייֵהְנעֶסאַלעֶנְסיֹוא ְךֶרּוד תֹודַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרֶעייֵז טיִמ
 תֿמְניֹואוְועֶג אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ טאָה םאִִו קיִדַצ רעֶזיִד ןיִראָוָו

 -עֶגְנּוא עֶרֶעייֵז טְרעֶהעֶג ךְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע ןעֶו
 ןיִא םיִרּוסְי טאַהעֶג ְּךיִלְגֶעָט רֶע ּטאָה םיִׂשֲעַמ עֶכיִלְצעֶז
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 ב סורמעפ 3 ? 04
 יֹוזַא איד טְסייֵו ראַה רעֶד :הָמָׁשְנ עֶטְכעֶרעֶג עֶנייֵז 9

 איד דְנּוא ;גְנּופיִרְּפ ןּופ ןייַז ּוצ ליִצַמ טייֵל עֶמּורְפ איד
 ּוצ טְפאָרְטְׁשעֶּב ןיִדַה םֹוי םּוצ ןעֶטְלאַהעֶּב ּוצ םיִעָׁשְר

 םעֶד ְּךאָנ ןעֶהעֶג םאָו איִד םֶנעֶטְסייֵמ ְּךאָד :ןעֶרעֶו 0
 דְנּוא ,טייקְגיִנייֵרְנּוא ןּופ ןעֶטְסּולְג םעֶד ְךְרּוד ׁשייֵלְפ
 םיִנָּפ תּוזַע ןעֶנעֶז עֶזיִד .טְפאַׁשְרעֶה איִד ןעֶטְכַאְרעֶּפ

 :טְכְראָפ ןְהֶא טייקְכיִלְרעֶה איִד ןְרעֶטְסעֶל איד .םיִנָׁשְקַה -
 טְפאַרְק ןיִא רעֶמעֶרְנ ןעֶנעֶז סאוָו םיִכָאְלַמ איד ּוליִּפַא ןעוֶו 1

 נאָלְקְנָא ןייק אייֵז ןעֶנעֶק טיִנ ןעֶגְנעֶרְּב טְכאַמ ןיִא דְנּוא
 איוז ְךייֵלְנ ,עֶזיִד רעֶּבָא :ראַה םעֶד אייֵּב גָנּורעֶטְסעֶל ןּופ 12 |

 ןעֶריֹוּבעֶנ רּוטאַנ ןּופ ןעֶנעֶז םאָו ,תֹויַח עֶניִטְפְנּונְרעֶפְנּוא
 ןיִא ןְרעֶטְסעֶל ,ןעֶרעוֶו ּוצ טְכאַרְּבעֶנְמּוא דְנּוא טְּפאַחעֶנ
 ןעֶלעוֶו דְנּוא טיִנ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ אייֵז סאָו ןעֶכאַז איִד

 :טייֵהְנעֶּבְראָדְרעֶפ עֶרֶעייֵז ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶריֹולְרעֶפ ְךיֹוא
 ;טְכעֶרְנּוא ןּופ ןיֹול ַא ראַפ טְכעֶרְנּוא ןעֶדייֵל אייֵז םעֶדְניִא 2

 םייַּב ןעֶפַיֹוז ּוצ :ּונֲעַּת ַא ראַפ סֶע ןעֶטְלאַה סאו איִד
 ןעֶלעוֶוְק רעֶלְהעֶפ דְנּוא ןעֶקעֶלְפ איו דְנּוא ,גאָט ןעֶראָלְק

 ןעֶסֶע אייֵז תַעַׁשְּב ןעֶטייֵצְלאָמְסעֶּביִל עֶרֶעייֵז ןיִא אייֵז
 דְנּוא ,תּונְז טיִמ לופ ןעֶניֹוא ןעֶּבאָה אִייִז דְנּוא :ךייֵא טיִמ 4

 ןעֶרְהיִפְרעֶפ עֶכְלעוֶו ;דֶניִז ןּופ ןעֶרעֶהְפיֹוא טיִנ ןעֶנעֶק סאוָו

 גיִצויִג טְנְרעֶלעֶג רעֶצְרעֶה ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶלעֶז עֶגיִנְִּטְכייל
 אייז :ָּךּולְפ םעֶד ןּופ רעֶדְניִק ןעֶנעֶז דְנּוא ןייַז ּוצ 2

 -רעֶּפ ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶזאָלְרעֶפ געוֶו ןעֶטְכעֶר םעֶד ןעֶּבאָה
 ןּופ געוֶו םעֶד ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְרְהיִפ
 ןיֹול םעֶד טְּביִלעֶג טאָה סאו ,רֹועָּב ןּופ ןְהּוז םעֶד םָעְלִּב

 ראַפ ןעֶראָװעֶג טְפאָרְטְׁשעֶג זיִא דְנּוא :טְכעֶרְנּוא ןופ 6
 טיִמ טעֶרעֶנ טאָה לעֶזֶע רעֶמּוטְש ַא ;לעֶּביִא ןעֶנייֵא ןייַז
 סאָד טְרעֶדְניִהעֶג טאָה דְנּוא ,ׁשְנעֶמ ַא ןופ לֹוק םעֶד
 / ::איבָנ םעֶד ןּופ תַעַנּושִמ

 ןעֶּנעֶז סאָו ןעֶקְלאָָו ,רעֶסאוַו ןְהָא ןעֶנּורְּב ןעֶנעֶז עֶדיִד 7
 איד עֶכְלעוֶו ראַפ ,דְניִוְמְרּוטְׁש ַא ןּופ ןעֶּביִרְטעֶנְמּורַא
 :ןעֶטְלאַהעֶּב גיִּבִע ףיֹוא זיִא םיִנְרעֶטְסְניִפ עֶטְסעֶצְראַַוְׁש

 דְנּוא ןעֶטייֵקְׁשיִראַנ עֶצְלאָטְׁש רֶהעֶז ןעֶדעֶר אייֵז ןיִראָו 8
 אייז ןעֶרְהיִפְרעֶפ ׁשֹייִלְפ םעֶד ןופ ןעֶטְסּולְג איִד ָךְרּוד



 נ"ב טורטעּפ 3
 ןעֶניִרְטְנַא םיֹוק ןעֶנעֶז םאִו איִד טייֵהְנעֶסאַלעֶנְסיֹוא ךרּוד
 ןעֶנאָז םאִֹו איִד :תֹועָט םיִא ןעֶלְדְנאַו םאָװ איִד ןּופ
 טְכעֶנְק איִד ןייֵלַא אייֵז ןעֶנעֶז לייוַוְרעֶד םייֵהייֵרְפ ּוצ אייֵז

 -נּוא ְּךיִז טאָה רעֶנייֵא םעֶד ּוצ ןיִראָו ;ןעֶּבְראַדְרעֶפ ןּופ
 :טְכאַמעֶג טְכעֶנְק ַא רֶע זיִא םעֶזיִד ןּופ ןעֶּפְראוָועֶגְרעֶט

 -ייקְגיִנייִרְמּוא איד ןופ ןעֶניִרְטְנַא ןעֶנעֶז אייֵז ןעוֶו ןיִראוָו
 םעֶד ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד איִד ְּךְרּוד טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶט
 אייז ןעֶנעֶז ָּךאָד דְנּוא .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי רעֶטעֶר דְנּוא ראַה

 ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶראוָועֶג טְלעֶקיוִוְרעֶפ ןעֶניִרְד רעֶדיוו
 עֶטְצעֶל אֹיִד טיִמ אייֵז ןעֶנעֶז יֹוזַא ,ןעֶפְראָועֶגְרעֶטְנּוא
 ראַפ טְלאוָו םִע ןיִראָו :עֶמְׁשֶרֶע איִד איו רעֶנְרַא ןעֶּכאַז
 טְנעֶקעֶג טיִנ ןעֶטְלאוָו אייֵז זַא ןעֶועוֶועֶג רעֶסעֶּב אייֵז
 אייֵז םעֶדְכאָנ רעֶדיֵא ,טייקְניִטְּבעֶרעֶג ןּופ געוֶו םעֶד

 ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןּופ ןעֶרְהעֶקְּפָא ָּךיִז טְנעֶקעֶנ םִע ןעֶּבאָה
 ְךיִז טאָה סֶע :ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא אייֵז ּוצ זיִא םאוָו טאָּבעֶג
 דְנּוה ַא ,לָׁשָמ ןעֶרְהאָו םעֶד ָּךאָנ ןעֶפאָרְמעֶג אייֵז ּוצ
 -עֶנְּפֶא ןייֵא דנּוא ,ץְביֵקעֶמ עֶנעֶנייֵא ןייַז ּוצ ָּךיִז טֶרֶהעֶק
 :ןעֶּבּורְג םיִא רעֶדיוו ְּךיִז טְרעֶנְלאַוַו ריִזֲח םעֶנעֶׁשאו

 .א"י ו"ב ילשמ
 בג לעטיפאק

 ְךיִא סאוָו ,עֶטְּביִלעֶג ,ףיִרְּב רעֶטייוֵוְצ רעֶד ןיֹוׁש זיִא סאָד

 -יול רֶעייֵא קעוֶוְרעֶד ָּךיִא ןעֶכְלעֶֶו ןיִא ;ךייֵא ּוצ ּבייֵרְׁש
 טְלאָז רֶהיֵא זַא ןעֶנְהאָמְרעֶד ְךְרּוד :דְנאַטְׁשְרעֶּפ ןעֶרעֶט
 רעֶהיִרְּפ ךייֵא ןעֶנעֶז עֶכְלעֶו רעֶטְרעֶו איִד ןעֶקְנעֶדעֶג
 םאָד דְנּוא םיִאיִבְנ עֶניִלייֵה איד ןּופ ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶב
 דְנּוא ראָה םעֶד ןּופ לעֶטְסאָּפַא איִד ןּופ ְּךיִַא ּדצ טאָּבעֶג
 זַא ןעֶסיוו טְׁשְרֶעּוצ רֶהיִֵא טְלאָז םאָד דְנּוא :רעֶשעֶר
 טיִמ רעֶטעֶּפְׁש ןעֶמּוק ןעֶלעֶװ געֶט עֶטְצעֶל איֵד ןיִא

 עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵז ןעֶהעֶנְכאָנ ןעֶלעוֶו עֶכְלעוֶו ,אייֵרעֶטעֶּפְׁש
 ןייַז ןופ הָחָשְבַה איִד זיִא ּואְו ,ןעֶנאָז דְנּוא :ןעֶטְסּולְב
 ןעֶנעֶז תֹובָא איִד טְניִז ןָא טייֵצ רעֶד ןּופ ןיִראָו ?ןעֶמּוק
 ןּופ איו יֹוזַא ןעֶכאַז עֶלַא ןעֶנעֶז ןעֶראָועֶג ןעֶפאָלְׁשְטְנַא
 -ךעֶפ גיִליוִוְטּומ ןיִראָו :םיִנעֶפעֶׁשעֶּב רעֶד ןּופ ּביֹוהְנֶא

 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶמייֵצ עֶשְלַא ןּופ זַא ,אייֵז ןעֶסעֶג
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 רֶרָע איד רֶנּוא טאָג ןּופ טְראָו םעֶד  ְּךְרּוְד לעֶמיִה
 ;ןעֶנאַטְׁשעֶּב רעֶסאוָו םיִא . דְנּוא רעֶסאָו ָּךְרּוד זיִא .םֵאו
 זיִא ןעֶזעוֶועֶג ְןאָד זיִא םאָו טְלעוֶו איִד עֶכְלעוֶו ָּךְרּוד
 :ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹולְרעֶפ דְנּוא טְצייֵלְפְרעֶפ רעֶסאוָו ָּךְרּוד
 דְנּוצַא ןעֶנעֶז סאָו דֶרֶע איִד דְנּוא לעֶמיִה איִד רעֶּבָא

 ןעֶטְלאַהעֶּב !טְרְהאָועֶּב טְראו ןעֶּבְלעֶז םעֶד ךרּוד ןעֶנעֶל
 גְנּורעֶטְשּוצ רעֶד דְנּוא ןיִדַה םֹוִי םּוצ ויִּב רֶעייֵפ םּוצ
 :םיִעָׁשִר איד ןּופ
 ןַײֵא זַא ךעֶטְּביִלעֶג טיִנ טְסעֶנְרעֶפ עֶנייֵא סאָד רֶעֶּבָא
 דָנּוא רֶהאָי דְנעֶזיֹוט איו ראַה םעֶד אִיָּב זיִא גאָט
 רֵאָה רעֶד .'ד יִצ םילהת :ףהאָש ןיֵא איו .רֶהאָי  דְנעֶזיֹוט

 ןעֶטְלַאַה עֶּכיִלְטֶע איוִו הָחָטְּבַה  עֶנייַז טיִנ טְגיִטעֶּפְׁשְרעֶפ
 ןעֶּגעֶק- יטּוְמְנְנאַל - זיִא רֶע .טְרֶעייֵנ . ,טייקְגיִטעֶּטְׁשְרעֶפ
 -עוֶז ןעֶריֹולְרעֶפ לאָז רעֶניֵא זַא טיִנ לי דְנּוא ְךייֵא
 :הָבּושִּת ּוצ ןעֶרְהעֶקְמּוַא ןעֶלאָז עֶלַא זַא טְרֶעיִיַנ ,ןעֶר
 ַא ַאיוװ יֹוזַא ןעֶמּוק טעוֶו רַאָה םעֶד ןּופ גאָט רעֶד ןּונ
 טיִמ ןעֶּהעֶגְרעֶפ ןעֶלעוֶו לעֶמיִּה איִד םעֶכְלעוֶו ןיִא .בֶנֵנ
 ץיִה ראַפ ןעֶלעֶֶו ןעֶדְנּורְג איד .דְנּוא ,ׁשַעַר ןעֶסיֹורְג א
 איִד דְנּוא .ןעֶהעֶנּוצ ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶצְלאָמְׁשּוצ
 -ךעֶפ ןעֶלעוֶו ןעֶניִרְד ןעֶנעֶז סאוָו קְרעוֶו איִד דְנּוא דֵרֶע
 יֹװַא ןעֶלעֶו ןעֶכאַז עֶזיִד עֶלַא ןעוֶו :ןעֶרעוֶו טְנעֶרְּב
 ןיִא ןייַז ּצ רֶהיֵא טְרְהעֶק ןעֶׁשְנעֶמ ראַפ םאָו ;ןעֶהעֶנּוצ
 רֶהיֵא לייוַוְרעֶד :טייֵקְמּורְפ - דְנּוא .לעֶדְנאַו  ןעֶניִלייֵה
 ןּופ גְנּונייֵׁשְרֶע איד טְרְהעֶנעֶּב טְסְנירֶע דְנּוא טעֶטְראוַו
 ןעֶּלעֶו לעֶמיִה איד םעֶד ךרּוד ,טאָו ןּופ גאָט םעֶד
 איִד דְנּוא ;ןעֶהעֶנּוצ ןעֶלעוֶו דְנֹוַא ןעֶרעוֶו םְנעֶרְּבְרעֶפ
 דְנּוא ןעֶרעוֶו ןעֶצְלאָמְׁשּוצ . ץיִה ראַפ ןעֶלעוֶו ןעֶדְנּורְג
 ָךאָנ ןעֶמְראוַו ריִמ רעֶּבָא :ןעֶרעוֶו טעֶטְכיִנְרעֶפ ןעֶלעוֶו
 הְרָע ָעייֵנ ַא רֶנּוא לעֶמיִה ַעייֵנ ףיֹוא הָחָמְּבַה עֶנייַז
 :םֶניֹואָו טַייקְגיִטְּכעֶרעֶג ןעֶניִרְד
 עֶזיִד א טְראוַז : רֶהיֵא לייוו . ,עֶטְּביִלעֶג .,ןעֶגעוֶוְטְסעֶד
 ;ךיִא םֶהֵיָא; ןּופ טְלאָז רֶהיֵא זַא .ְּךייַא טְניִסייֵלְפעֶּב .ןעֶּבאַז

 ַא ןֶהָא דְנּוא קעֶלְּפ.ַא ןֶחֶא .ןעֶרעוֶו ןעֶניִפעֶג : ןעֶדיִרְפ
 ןּופ טייֵקְניִטּומְנְנאַל איד זַא טְנעֶבעֶר - דְנּוא :רעֶלְהעֶפ 5
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 רעֶטְּביִלעֶג רעֶזְנּוא איִח ְּךייֵלְג ,הָעּוׁשְי זיִא ראַה רעֶזְנּוא
 רעֶד ְּךאָנ ןעֶּביִרְׁשעֶג ְּךיֹוִא ְּךייַא טאָה םֹולֹוּפ רעֶדּורְּב
 16 ןיִא ךיֹוא איז יֹוזַא :ןעֶּבעֶנעֶב םֶהיֵא זיִא םאָו הָמִכָח

 עֶכְלעֶװ ןיִא ,ןעֶבאַז עֶזיִד ןעֶנעוֶו רֶע טעֶר ףיִרְּב עֶלַא
 םאָװ ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ רעֶוְׁש ןעֶכאַז עֶכיִלְטֶע ןעֶנעֶז

 ןעֶהעֶרְדְרעֶפ עֶגיִדְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא דְנּוא עֶטְרעֶהְלעֶגְנּוא איִד
 יייַא עֶרֶעייֵז ּוצ ןעֶטְפיִרְׁש עֶגיֵרְּבִיִא .אֵיֵד ָךיֹוא איוז יֹוזַא

 - .:ןעֶּבְראַדְרעֶפ ןעֶנעֶג
 17 םיִה ,סיֹואְראָפ םִע טְסייוו .רֶהיֵא .לִייוַו .,עֶמְּבִיִלעֶג ,םורָד

 םעֶד טיִמ ןעֶרעֶוֶו טְרְהיִפְרעֶפ טיִנ טְלאָז ..רֶהיֵא .יִדְּכ:.ָּךייַא
 ןעֶלאַפְקעוֶוַא .טיִנ טְלאָז .דְנּוא - ,םיִעָׁשְר .אוד  ןּופ .תֹועָט

 18 טְסְקאוַו טֶרֶעִיִיִנ :טייֵקְגיִדְנעֶטְׁשעֶּב עֶנעֶנייֵא .עֶרֶעייֵא . ןּופ
 דְנּוא ראַה רעֶזְנּוא ןּופ םיִנְטְנעֶקְרעֶד דְנּוא דאָנְג רעֶד .ןיִא
 דֹוִבָּב רעֶד ןִייַז לאָז םֶהיֵא .ּוצ - .ֵחִוׁשָמַה .ַעּוׁשִי ..העֶּטִעֶר
 :ןַמָא ;ןעֶטייֵצ עֶניִּבֶע ףיֹוא דְנּוא דְנּוצַא
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 יב

 םעֶד ןּופ ףיִרָּברעְֶּׁשִרָע רעֶד
 .ןנחוי לעֶטְסאָּפַא

 ןעֶּבאָה ריִמ םאו ּביֹוהְנֶא ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָו סאָד
 -יוא עֶרעֶזְנּוא טיִמ ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ,טְרעֶהעֶג
 דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא דְנּוא טְכאַרְטעֶּב ןעֶּבאָה ריִמ םאִו ,ןעֶנ
 :ןעֶּבעֶל ןּופ טְראָו םעֶד ןעֶנעוֶו ,טְרְהיִרעֶגְנָא ןעֶּבאָה
 ריִמ דְנּוא ,ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא זיִא ןעֶּבעֶל םאֶד דְנּוא
 ּוצ ןעֶלְהעֶצְרעֶד דְנּוא ןעֶנייֵצעֶּב רֶנּוא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה
 םעֶד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאוָו ןעֶּבעֶל עֶניִּבֶע םאֶד ְּךייֵא
 :ןעֶראָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא םֶנּוא ּוצ זיִא סאָו דְנּוא רעֶטאָפ

 ןעֶלְהעֶצְרעֶד טְרעֶהעֶג דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ םאְח
 טְפאַׁשְנייֶמעֶג ְּךיֹוא טְלאָז רֶהיִא יִדְּכ ;ְּךייַא ָּךיֹוא ריִמ
 טיִמ זיִא טְפאַׁשְנייִמעֶג עֶרעֶזְנּוא דְנּוא .םֶנּוא טיִמ ןעֶּבאָה
 דְנּוא :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןְֶהּוז ןייַז טיִמ דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד
 דייַרְפ עֶרעֶזְנּוא יִדְּכ ְךייַא ּוצ ריִמ ןעֶּבייֵרְש ןעֶכאַז עֶזיִד
 :ןעֶרעוֶו ןעֶמאָקְלאָפ לאָז
 ןופ ןעֶּבאָה ריִמ סאָו טְפאַׁשְטאָּב איִד זיִא םאֶד דְנּוא
 טאָנ זַא ְךייַא ּוצ ןעֶלְהעֶצְרעֶד דְנּוא טְרעֶהעֶנ םֶהיֵא

 -םֶניִפ עֶניֵק טיִנְראָג זיִא םֶהיֵא ןיִא דְנּוא .טְּכיֵל זיִא
 םֶהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה ריִמ זַא ןעֶנאָז ריִמ ןעֶװ :םיִנְרעֶט
 םיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶד ןיִא ןעֶלְדְנאַו דְנּוא טְפאַׁשְנייֵמעֶג
 ?טייֵהְרְהאָו איד טיִנ ןּוהְמ דְנּוא ןעֶניֵל ריִמ ןעֶנאָז
 רֶע איז ְּךייֵלְנ טְכיֵל םיִא ןעֶלְדְנאַו ריִמ ןעוֶו רעֶּבָא
 טיִמ רעֶנייֵא טְפאַׁשְנייֵמעֶג ריִמ ןעֶּבאָה טְכיֵל םיִא זיִא
 ןְהּו ןייַז ַעּוׁשַי ןּופ טּולְּב םאָד דְנּוא ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד
 ריִמ זַא ןעֶנאָז ריִמ ןעוֶו :דְניִז עֶלַא ןּופ םֶנּוא טְניִנייֵר

 ,טְסְּבְלעֶז םֶנּוא ריִמ ןעֶרְהיִפְרעֶפ דֶניִז עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה
 -עֶּב ריִמ ןעוֶו :םִנּוא ןיִא טיִנ זיִא טייֵהְרְהאָו איד דְִנּוא
 טְכעֶרעֶג דְנּוא אייֵרְמעֶג רֶע זיִא ,דְניִז עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעֶק
 סְנּוא לאָז דֶנּוא ,ןעֶּבעֶנְרעֶפ דְניִז איִד םֶנּוא לאָז רֶע זַא
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 609 ב א ןנחוי א |
 10 ןעֶנאָז ריִמ ןעוֶו :טייקְניִטְכעֶרעֶגְנּוא עֶלַא ןּופ ןעֶניִנייֵר
 ראַפ םֶהיֵא ריִמ ןעֶכאַמ טְניִדְניִזעֶב טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ זַא
 ;םֶנּוא ןיִא טיִנ זיִא טְראָה ןייַז דְנּוא ,רעֶגְניִל ַא

 ב לעטיפאק
 } ּוצ ְָּךיִא ּבייֵרְׁש ןעֶכאַז עֶזיִד ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶנייֵמ

 "יא ןעֶװ דְנּוא ,ןעֶניִדְנִז טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ;ָךייַא
 םעֶד אייֵּב ץיִלֵמ ַא ריִמ ןעֶּבאָה יֹוזַא טְניִדְניִז רעֶנ
 2 זיִא רֶע דְנּוא :ןעֶטְכעֶרעֶג םעֶד ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ,רעֶטאָפ
 דָנּוא ,דֶניִז עֶרעֶזְנּוא ראַָפ גְנּוזעֶלְרעֶדְסיֹוא ןייֵא ןײלַא
 איד ראַפ ךיֹוא טְרֶעייֵנ ,דניִז עֶרעֶזְנּוא ראַפ רּונ טיִנ
 3 ןעֶסיוז םעֶד ְּךְרּוד דנּוא :טְלעוֶו ןעֶצְנאַג רעֶד ןּופ דֶניִז
 עֶנייַז ןעֶּמְלאַה ריִמ ןעוֶו ,םֶהיֵא ןעֶנעֶק ריִמ זַא ריִמ
 4 טְלאַה דְנּוא םֶהיֵא ןעֶק ְּךיִא ,טְגאָז סאָו רעֶד :עֶטאָּבעֶה
 איד דְנּוא ,רעֶנְניִל ַא זיִא רעֶד .עֶטאָּבעֶג עֶנייַז טיִנ
 טְלאַה סאָו רעֶד רעֶּבָא :םֶהיִא ןיִא טיִנ זיִא טייֵהְרְהאוָו
 טאָג ןּופ עֶּביִל איד זיִא םעֶזיִד ןיִא ,תֶמֶאְּב ,טְראוָו ןייז
 -עֶז ריִמ זַא ריִמ ןעֶמיוו ףיֹורְד ;ןעֶראָועֶג ןעֶמאָקְלאָפ
 6 ןיִא טֶּבייֵלְּב רֶע זַא טְנאָז סאו רעֶד :םֶהיֵא ןיִא ןעֶנ
 לאָז יֹוזַא טְלעֶדְנאַועֶג טאָה רעֶנעֶו איוו ָּךייֵלְנ ,םֶהיֵא

 :ןְלעֶדְנאַַו ְּךיֹוא ןיילַא רֶע
 7 ,טאָּבעֶג םִעייֵג ןייֵק ְּךייַא ּוצ טיִנ ּבייֵרְׁש ְךיִא ,עֶטְּביִלעֶג
 טאַהעֶג טאָה רֶהיֵא םאָו טאָּבעֶג םעֶטְלַא ןייֵא טְרֶעייֵנ
 סאָו טְראָו סאָד זיִא טאָּבעֶג עֶטְלַא םאָד ;ּביֹוהְנֶא ןּופ
 8 "יז ָּךיִא ּבייֵרְׁש טאָּבעֶג םֶעייֵנ ַא :טְרעֶהעֶג טאָה רֶהיֵא
 ןיִא דְנּוא םֶהיֵא ןיִא רֶהאָו זיִא סאָו ;ָךיֵא ּוצ רעֶד
 סאָד דְנּוא ;טעֶדְניוִוְׁשְרעֶפ םיִנְרעֶטְסְניִפ איִד לייוז ;ָךייֵא
 9 זיִא רֶע זַא טְנאָז םאִו רעֶד :ןיֹוׁש טְנייֵׁש טְכיֵל עֶרְהאוָו
 -םניִפ רעֶד ןיִא זיִא ,רעֶדּורְּב ןייַז טְסאַה דִנּוא טְכיֵל םיִא
 10 טְּבייֵלְּב רעֶדּורְּב ןייַז טְּביִל םאוָו רעֶד :דְנּוצַא זיִּב םיִנְרעֶט
 ןיִא גְנּולְביֹורְטְׁש עֶנייֵק טיִנ זיִא םִע רנּוא ,טְביֵל םיִא
 11 רעֶד ןיִא זיִא רעֶדּורְּב ןייַז טְסאַה סאָו רעֶד רעֶּבָא :םֶהיֵא
 דְנּוא ,םיִנְרעֶטְסְניִּפ רעֶד ןיִא טְלעֶדְנאַו דְנּוא םיִנְרעֶׁטְסְניִפ
 -ךעֶטְסְניִפ איִד ןיִראָו ;טְהעֶנ רֶע ןיִהַא ּואְו טיִנ טְסייוֵו
 :טעֶדְנעֶלְּבְרעֶפ ןעֶניֹוא עֶנייֵז טאָה םיִנ
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 ב ןנחוי א
 דְניִז עֶרֶעייַא לייוו ,רעֶדְנִיַק עֶנִייַלְק ְךיִיַא ּוצ ּבייֵרְׁש ָּךיִא

 ּבוִיַרְׁש -ָּךיִא :ןעֶגעוֶו סְנעֶמאָנ .ןייז ןּופ ןעֶּבעֶגְרעֶפ .ןעֶגעֶז
 טְנעֶקְרעֶד םֶהֵיֶא טאָה רֶהיֵא לייוֵו ,רעֶטעֶפ ;ְךייֵא ּוצ
 עֶנְנּוי ;ְךייֵא ּוצ ּבייֵרְש ְךיִא .ּביֹוהְנֶא ןּופ זיִא רעֶכְלעוֶו

 .ןעֶמּוקעֶנייֵּב ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד טאָה .רֶהיֵא .לייוַו  ,רעֶנעֶמ
 ליוװ ,רעֶדְניִק עֶנייַלְק .ןעֶּביִרְׁשעֶג ָּךייִא ּוצ ּבאָה ְךיִא
 ְךיַא ּוצ .ּבאָה ְּךִיִא :רעֶטאָפ םעֶד טְנעֶקְרעֶד טאָה רֶהיֵא
 רעֶכְלעוֶו טְנעֶקְרעֶד טאָה .רֶהיֵא .לייוִו ,רעֶטעֶפ ןעֶּביִרְׁשעֶג
 עֶגֶנּוי ןעֶּביִרְׁשעֶג ְךייִא ּוצ .ּבאָה .ְּךיִא .ּביֹוהְנֶא ןּופ זיִא
 ןּופ טְראָו סאָד .דנּוַא קְראַטְׁש טְנעֶז רֶהוָא לייוִו  ,רעֶנעֶמ

 ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד טאָה רֶהיִא .דְנּוא ;ְךייִא ןיִא טְּבייֵלְּב טאָג
 -אֵז איד טיִנ .ְּךיֹוא ,טְלעוֶו .איֵד טיִנ טֶּביִל :ןעֶמּוקעֶנייֵּב
 טֶּביִל רעֶנייַא ןעוֶו .טְלעֶװ רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאו ןעֶכ
 רעֶמאָפ םעֶד .ןּופ עֶּביִל איד טיִנ זיִא יֹוזַא ,טְלעוֶו איִד
 איד .,טְלעוֶו רעֶד .ןיִא .זיִא .סאָו סעֶלַא ליִיוִו .:םֶהיֵא ןיִא
 איד ןּופ ןעֶטְסּולְג איד דְנּוא ׁשייֵלְפ .םעֶד ןּופ ןעֶטְסּולְג
 טיִנ !זיִא ,ןעֶּבעֶל םעֶד ןּופ ץְלאָטְׁש .רעֶד- דְנּוא- ןעֶניֹוא
 אוד דְנּוא :טְלעוֶו רעֶד ןּופ טְרֶעייֵנ רעֶטאָפ םעֶד ןּופ
 רעֶּבָא ;ןעֶטְסּולְג רֶהיֵא ְּךיֹוא דְנּוא .,טעֶדְניווְׁשְרעֶפ טְלעוֶו
 ףוֹוא ְְּבייֵלְּב טאָג ןּופ ןעֶליִו םעֶד םּוהְמ םאֶו רעֶד

 יד :ביֵּבֲע

 ְךיַלְג דְנּוא ;הָעָׁש עֶטְצעֶל .איִד זיִא םִע ;העֶדְניִק .עֶנייֵלְק
 ַחִיִׁשָמ ןּופ רעֶנְנעֶג .רֶעֶד זַא טְרעֶהעֶג .טאָה .רֶהיֵא איו
 ןּופ .רֶעֶגְנעֶג .עֶליִפ-.אָד .הְנּוצַא .ןיֹוׁש .ןעֶנעֶז .יֹוזַא ,טְמּוק
 עֶטְצעֶל אְוַד זיִא םִע זַא .רימ ןעֶסיוו םּורְד .ַחיִׁשָמ
 רעֶּבָא .ןעֶגְנאַגעֶגְסְיֹורַא םֶנּוא ןופ ןעֶנעֶז .אוַז :הָעָׁש
 אייז ןעוֶו ןיִרָאָו ;ןעֶזעוֶועֶג םֶנּוא ןּופ טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז
 םִנּוא טיִמ .ַאייז ןעֶמְלאָו ןעֶזעוֶועֶג םֶנּוא  ןּופ ןעֶטְלאוָו
 ןעֶלאָז אייז .יֵדְּכ .קעוֶוַא ןעֶנעֶז .אייֵז רעֶּבָא .ןעֶּביִלְּבעֶג
 :םִנֹוא ןּופ .עֶלַא.טיִנ- ןעֶנעֶז אייֵז זַא ,ןעֶרעוֶו .טְקעֶלְּפְטְנָא
 דְנּוא ןעֶגיִלייֵה םעֶד ןּופ גְנּוּבְלַאַז ַא טאָה רֶהיֵא דְנּוא
 ןעֶּבִיַרְׁשעֶג .ְךייַא ּוצ םיִנ .ּבאָה-ְּךיִא :טְסייֵו עֶלַא רֶּהיֵא
 לְיוַו טְרֶעייִנ- ,טיִיַהְרְהאוָו- איִה טיִנ טְסייוֵו רֶהיֵא לייוו

 העֶד ןּופ טיִנ זִיִא ןעֶגיִל עֶנייֵק זַא דְנּוא איִז טְסייוֵו רֶהיֵא
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 22 םאָו רעֶד טיִנ ןעוֶו  רעֶנְניִל .רעֶד זיִא .רעֹוֶו .:טייֵהְרְהאוָו
 רעֶד זיִא רעֶזיִד ?ֵַחיִׁשָמ רעֶד זיִא ַעּוׁשִי זַא ּפָא טְנעֶקייֵל

  דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד ּפָא טְנעֶקייל סאו . ,ַחיִׁשְמ ןּופ רעֶנְנעֶנ
 טאָה ןְהּוז םעֶד ּפָא טְנעֶקייֵל םִאָו רעֶדעֶ :ןְהּוז םעֶד
 ןְהּוז םעֶד טְנעֶקעֶּב סאוָו .רעֶד ;טיִנ ָךיֹוַא רעֶטאָפ .םעֶד
 -ייֵלְּב ְּךייֵא ןיִא םאָד זאָל ;רעֶטאָפ םעֶד ְךיֹוא טאָה
 סאָד ןעוֶו ;טְרעֶהעֶג: ּביֹוהְנֶא ןּופ טאָה רֶהְיֵא סאָו ןעֶּב
 ָךייַא ןיִא טעֶֶו טְרעֶהעֶגּביֹוהְנָא ןּופ טאָה רֶהיֵא סאָו
 דָנּוא ןְהּוז םיִא ןעֶּבייֵלְּב ָּךיֹוא .ַרְהיֵא טעזֶו .יֹוזַא ןעֶּבייֵלְּב
 רֶע סאָו הָחָטְּבַה איֵד זיִא סאָד דְנּוא :רעֶטאָפ םעֶד ןיִא
 :ןעֶּבעֶל עֶניִּבֶע םאָד ,טְגאָזעֶגּוצ סֵנֹּוַא טאַה
 איֵד ןעֶגעֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג ָּךייַא וצ ְָּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד
 רֶהיִא סאו גְנּוּבְלאַז איִד .דְנּוא :ָךייֵא .ןעֶרְהיִּפְרעֶּפ ,סאוָו

 דנּוא ךייַא ןיִא .טְּבייֵלְּב ןעֶטְלאַהְרעֶד םֶהיֵא ןּופ טאָה
 -יינ ןעֶרְהעֶל ְּךייַא לאָז רעֶנייַא זַא טיִנ טְפְראַדעֶּב רֶהיֵא

 ןעֶגעֶו ָךייַא טְרְהֲעָל גְנּוּבִלַאַז עֶנייֵז איז  ְּךייֵלְג םָּרֶע
 ןעֶגיִל ןייק טיִנ זיִא דְנּוא רֶהאָה זיִא דְנּוא ןעֶכאַז עֶלַא
 טְּבייֵלְּב יֹוזַא ,טְרְהעֶלעֶג ִּדייַא טאָה איִז .אְיוז ְָּךייֵלְג" דְנּוא
 טְּבייֵלְּב רעֶדְניִק עֶנייַלְק דנּוצַא דְנּוא :םֶהיֵא ןיִא .הֶהיֵא
 ןעֶלאָז ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא טעוֶו רֶע ןעוֶו יֵדְּכ ;םֶהיֵא ןיִא
 ןעֶרעוֶו טְּמְהעֶׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז דְנּוא ןֹוחָטִּב ןעֶּבאָה ריִמ
 זַא טְסייוו ּרְהיֵא ןעוֶו :ןעֶמּוק טעֶו רֶע ןעוֶו םֶהיֵא ןּופ
 רעֶכיִלְטיִא זַא ןעֶסיוִו רֶהיֵא טְלאָז יֹוזַא ;טְכעֶרעֶנ זיִא רֶע
 ;ןעֶריֹוּבעֶג םֶהיֵא ןּופ זיִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג םּוהְט םאוָו

 ג לעטיפאק
 םִנֹּוַא טִאָה רעֶמאָפ רעֶד עֶּביִל ןיִמ ַא ראַפ סאָו טְהעֶז
 דְנּוא ;טאָג ןּופ רעֶדְניִק ןעֶסְייֵה ןעֶלאָז ריִמ זַא ;ןעֶּבעֶגעֶג

 טְלעוֶו איִד םֶנּוא .ןעֶק ןעֶנעוֶוְשְסעֶד ; ריִמ ןעֶנעֶז עֶכְלעֶזַא
 ועֶטְּביִלעֶג :טְנעֶקעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה איִז לייוװ ;טיִנ
 ְךאָנ זיִא םִע דְנּוא ,טאָב ןּופ רעֶדְניִק ריִמ ןעֶנעֶז דְנּוצַא
 ריִמ .ןייַז ןעֶלעוֶו ריִמ סאָו ןעֶראָועֶג טְקעֶלּפְטְנַא טיִנ

 ריִמ ןעֶלעֶו ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא טעוֶו רֶע ןעוֶו זַא ןעֶּמיֹו
 ןעֶהעֶז םֶהיֵא ןעֶלעוֶו ריִמ ןיִראָו ,ןייַז ָּךייֵלְב םֶהיֵא 'ּוצ
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 3 עֶזיִד טֵאָה סאָו רעֶכיִלְטיִא דנּוא :זיִא רֶע איװ וֹוזַא
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 ;ןייֵר זיִא רֶע איז יֹוזַא ְּךיִז טְגיִנייֵר םֶהיֵא ןָא גְנּונְפאָה
 ,טְבעֶרְנּוא סאָד ְּךיֹוא טּוהְמ דְניִז טּוהְט סאָו רעֶכיֵלְטיִא

 טְסייוֵו רֶהיֵא דְנּוא :טְכעֶרְנּוא םאֶד זיִא דְניִז איִד דְנּוא ;

 עֶרעֶזְנּוא לאָז רֶע יִדְּכ ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא זיִא רֶע זַא
 ;דְניִז עֶנייֵק טיִנ זיִא םֶהיֵא ןיִא דְנּוא ,ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ֶניִז
 -ָּטיִא ;טיִנ טְגיִדְניִז םֶהיִא ןיִא שְּגייֵלְּב םאֶו רעֶכיִלְטיִא
 טאָה דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טיִנ םֶהיֵא טאָה טְגיִדְניִז סאָו רעֶכיִל
 | :טְנאַקְרעֶד טיִנ ְךיֹוא םֶהיֵא

 רעֶד ;ןעֶרְהיִפְרעֶפ טיִנ רעֶנייֵק ָּךייֵא זאָל ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק
 -עִי איז ְךייֵלְג ,טְכעֶרעֶג זיִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶג טּוהְט םאוָו
 ןּופ זיִא דֶניִז איִד טּוהְט סאָו רעֶד :טְכעֶרעֶג זיִא רעֶנ
 ;ּביֹוהְנֶא ןופ טְגיִדְניִז ןֶטָׂש רעֶד ןיִראָו ןְטָׂש םעֶד
 -עֶג טְקעֶלְּפְטְנַא טאָג ןּופ ןְהּוז רעֶד זיִא ןעֶנעֶוְטְסעֶד
 םעֶד ןּופ קְרעוֶו איִד ןעֶרעֶטְׁשּוצ לאָז רֶע יִדְּכ ,ןעֶראוָו
 טּוהְט ןעֶריֹוּבעֶג טאָג ןּופ זיִא םאֶװ רעֶכיִלְטיִא :ןָטָׂש
 רֶע דְנּוא ;םֶהיֵא ןיִא טְּבייַלְּב ןעֶמאָז ןייַז לייוֵו ,דְניִז טיִנ
 :ןעֶריֹוּבעֶג טאָנ ןּופ זיִא רֶע לייַו ןעֶניִדְניִז טיִנ ןאָק
 איד דְנּוא טאָנ ןּופ רעֶדְניִק איִד ראָלְק ןעֶנעֶז ןעֶניִרְד
 -עֶנ טיִנ טּוהְמ סאָו רעֶכיִלְטיִא ;ןָמָׂש םעֶד ןּופ רעֶדְניִק
 םאָו רעֶד טיִנ ְּךיֹוא טאָג ןּופ טיִנ זיִא טייֵקְניִטְכעֶר
 -ָךעֶד איִד זיִא םעֶזיִד ןיִראָז :רעֶדּורְּב ןייַז טיִנ טֶּביִל
 ריִמ זַא ,טְרעֶהעֶג ּביֹוהְנֶא ןּופ טאָה רֶהיֵא םאִו גְנּולְהעֶצ
 ןיִק איו יֹוזַא טיִנ :ןעֶּביִל ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶלאָז
 טאָה דְנּוא ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶד ןּופ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶכְלעוֶו
 רֶע טאָה סאָו ראַפ דְנּוא .טְכאַרְּבעֶנְמּוא רעֶדּורְּב ןייַז
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז קְרעוֶו עֶנייַז לייוֵו ?טְכאַרְּבעֶנְמּוא םֶהיֵא
 -עֶג ןעֶנעֶז רעֶדּורְּב' ןייז ןּופ קְרעוֶו איִד רעֶּבָא ,טְכעֶלְׁש
 ;טְכעֶרעֶנ ןעֶזעוֶו
 טאָה טְלעוֶו איִד ןעוֶו ,רעֶדיִרְּב ,טיִנ ְּךייַא טְרעֶדְנּואוְו
 טיֹוט םעֶד ןּופ ןעֶנעֶז ריִמ זַא ןעֶסיִו ריִמ :דְנייַפ ְּךייֵא
 איד ןעֶּביִל ריִמ לייֵח ןעֶנְנאַנעֶגְרעֶּביִא ןעֶּבעֶל םּוצ
 םיִא רֶע טְּבייֵלְּב יֹוזַא טיִנ טֶּביִל רעֶנייֵא ןעוֶו ; רעֶדיִרְּב
 ַא זיִא דְנייַפ רעֶדּורְּב ןייַז טאָה סאָו רעֶכיִלְטיִא :טיֹומ
 םאָד טיִנ טאָה ַחֵצֹור ןייק זַא טְסייוֵו רֶהיֵא דְנּוא ,ַחֵצֹור
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 טְנעֶקְרעֶד ריִמ ןעֶּבאָה ןעֶניִרְד :םֶהיִא ןיִא ןעֶּבעֶל עֶניֵּבֶע
 טְגעֶלעֶגְרעֶדיִנַא םִנּוא ראַפ טאָה רֶע לייװ ,עֶּביִל עֶנייֵז
 -יֵנַא ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןעֶּפְראַדעֶּב ריִמ דְנּוא ;ןעֶּבעֶל ןייַז
 טאָה סאָו רעֶד רעֶּבָא :רעֶדיִרְּב איִד ראַפ ןעֶנעֶלּוצְרעֶד
 ןייַז זַא טְהעֶז דְנּוא .טְלעוֶו רעֶזיִד ןּופ ןעֶנעֶמְרעֶפ םאָד
 -מעֶראַּב עֶנייַז טְסיִלְׁשְרעֶפ דְנּוא ,טיֹונ טאָה רעֶדּורְּב
 עֶּביִל איִד טְניֹואְח יֹוזַא אֵיװ .םֶהיֵא ןּופ טייֵקְגיִצְרעֶה
 טיִנ ריִמ ןעֶזאָל ,רעֶדְניִק עֶנייַלְק ?םֶהיֵא ןיִא טאָנ ןּופ
 -ייֵנ ,בנּוצ רעֶד טיִמ םיִנ ְּךיֹוא רעֶטְרעֶו טיִמ ןעֶֶּביִל

 ןעֶלאָז עֶזיִד ןיִא :טייֵהְרְהאָו ןיִא דְנּוא קְרעוֶו ןיִא טְרָע
 דְנּוא ,טייֵהְרְהאָװ רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז ריִמ זַא ןעֶסיוִו ריִמ
 זַא :ןעֶניִדיִרְפעֶּב םֶהיֵא ראָּפ ץְראַה רעֶזְנּוא ןעֶלאָז
 טְגיִדְלּוׁשְרעֶפ ץְראַה רעֶזְנּוא ְּךאַז ַא ראַפ סאָו ןיִא
 דָנּוא ץְראַה רעֶזְנּוא איִװ רעֶסעֶרְג זיִא טאָנ .םֶנּוא
 ץְראַה רעֶזְנּוא ןעֶו .עֶטְּביִלעֶג :ןעֶכאַז עֶלַא טְסייוו
 ןֹודָשְּב ַא ריִמ ןעֶּבאָה יֹזַא ,טיִנ םֶנּוא טְניִדְלּוׁשְרעֶּפ
 ןּופ ריִמ ןעֶמּוקעֶּב ןעֶמעֶּב ריִמ סאָו דְנּוא :טאָנ ּוצ
 ןּוהְמ דְנּוא ,עֶטאָּבעֶג עֶנייַז ןעֶטְלאַה ריִמ לייוֵז ,םֶהיֵא
 וטאָּבעֶג ןייַז זיִא םאָד דְנּוא :טְלעֶפעֶנ םֶהיִא סאָו םאָד

 ןְהּוז ןייז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶּביֹולְג ןעֶלאָז ריִמ זַא
 -יֵל ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶלאָז דִנּוא .ַחיִׁשָמַה ַעּדׁשִי
 :ןעֶּבעֶגעֶג טאָּבעֶג ַא םֶנּוא טאָה רֶע איװ יֹוזַא ,ןעֶּב
 םֶהיֵא ןיִא טְּבייֵלְּב עֶטאָּבעֶג עֶנייֵז טְלאַה סאָו רעֶד דִנּוא
 רֶע זַא ריִמ ןעֶסיװ ןעֶניִרְד דְנּוא ;םֶהיֵא ןיִא רֶע דנּוא
 טאָה רֶע סאָו טְסייֵנ םעֶד ְָךְרּוד םֶנּוא ןיִא טְּבויַלְּב
 :ןעֶּבעֶגעֶג םֶנּוא

 ד לעטיפאק
 טְפיִרְּפ טְרֶעייֵנ ,טְסייֵג ןעֶכיֵלְטיִא טיִנ טְּביֹולְג ,עֶטְּביִלעֶּג
 עֶליִפ ןיִראָו ,טאָנ ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז ּביֹוא רעֶטְסיִיַנ איִד
 :םִלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ עֶׁשְלאַפ
 -טיִא ;טאָג ןּופ טְסייֵג םעֶד רֶהיֵא טְנעֶקְרעֶד םעֶזיִד ןיִא
 -עֶג ויִא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא טְנעֶקעֶּב סאוָו טְסייֵג רעֶכיִל
 טְסייֵג רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא :טאָנ ןּופ זיִא ׁשייֵלְפ םיִא ןעֶמּוק
 סאָד דְנּוא ;טאָב ןופ טיִנ זיִא ַעּוׁשִי טיִנ טְנעֶקעֶּב םאוו
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 ד ןנחוי א
 רֶהיֵא סאו .ַחיִׁשָמ ןּופ רעֶנְנעֶנ םעֶד ןּופ טְסייֵנ רעֶד זיִא

 דְנּוצַא ןיֹוׁש זיִא רֶע דְנּוא ,טְמּוק רֶע זַא טְרעֶהעֶנ טאָה
 .רעֶדְניִק עֶנִייַלְק ,טאָנ ןּופ טְנעֶז רֶהיֵא :טְלעוֶו רעֶד ןיִא
 םאִו רעֶד ןיִראָו ;ןעֶמּוקעֶנייֵּב אייֵז טאָה רֶהיֵא דְנּוא
 רעֶד ןיִא זיִא סאָו רעֶד איוִו רעֶסעֶרְנ זיִא ָךייִא ןיִא זיִא
 -עֶר ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ;טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז אייֵז :טְלעוֶו
 :אייֵז טְרעֶה טְלֶעוֶו איִד דְנּוא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ אייֵז ןעֶד
 םִנּוא טְרעֶה טאָנ ןעֶק םאוָו רעֶד ;טאָנ ןּופ ןעֶנעֶז ריִמ
 םעֶד ְּךְרּוד ,טיִנ םֶנּוא טְרעֶה טאָנ ןּופ טיִנ זיִא םאִו רעֶד
 טְסיוַנ םעֶד דְנּוא טייֵהְרְהאָָו ןּוֿפ טְסייֵג םעֶד ריִמ ןעֶנעֶק
 :תֹועָט ןּופ

 ןעֶּביִל ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ריִמ ןעֶזאָל .עֶטְּביִלעֶג
 םאִו רעֶכיִלְטיִא דֶנּוא ,טאָנ ןּופ זיִא עֶּביִל איִד ןיִראָו
 רעֶניִיַא ןעוֶו :טאָנ ןעֶק דְנּוא ןעֶריֹוּבעֶג טאָנ ןּופ זיִא טְּביִל
 זיִא טאָנ ןיִראָו ,טְנעֶקְרעֶד טאָנ טיִנ רֶע טאָה טיִנ טֶּביִל

 טְקעֶלְּפְטְנַא טאָג ןּופ עֶּביִל איִד זיִא םעֶזיִד ןיִא :עֶּביִל
 ןיִא ןְהּוז ןעֶניִצְנייַא ןייַז טאָה טאָג םעֶדְניִא ,ןעֶראָועֶג
 -עֶל םֶהיֵא ְךְרּוד ןעֶלאָז רִיִמ יִדְּכ טְקיִׁשעֶג טְלעוֶו רעֶד

 -עֶנ טאָג ןעֶּבאָה ריִמ זַא טיִנ ןעֶּביִל זיִא ןעֶניִרְד :ןעֶּב
 טאָה הָנּוא טְּביִלעֶג םנּוא טאָה רֶע זַא טֶרֶעייֵנ ,טְּביִל
 ;דְניִז עֶרעֶזְנּוא ראַפ הָרָּפַּכ ַא ראַפ ןְהּוז ןייַז טְקיִשעֶג
 ריִמ ןעֶלאָז טְּביִלעֶג יֹוזַא םִנּוא טאָה טאָנ ןעוֶו ;עֶטְּביִלעֶב
 :ןעֶּביִל .ןעֶרעֶהְנַא םעֶד רעֶנייֵא ְךיֹוא
 ןעֶּביִל ריִמ ןעוֶו ;ןעֶהעֶזעֶג לאָמְנייֵק טאָנ טאָה רעֶנייֵק
 ַדְנֹוא םִנּוא ןיִא טאָג טְּבייַלְּב יֹוזַא ,ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא

 ןיִא :ןעֶראוָועֶנ ןעֶמאָקְלאָפ םִנּוא ןיִא זיִא עֶּביִל עֶנייֵז !
 דְנּוא םֶהיֵא ןיִא ןעֶּבייֵלְּב ריִמ זַא ריִמ ןעֶנעֶקְרעֶד םעֶזיִד
 ַא טֶסיײִּג ןייַז ןּופ םֶנּוא טאָה רֶע לייוֵו ,םֶנּוא ןיִא רֶע
 -עֶּב דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא :ןעֶּבעֶנעֶג לייֵהְמ
 םֶּלַא ןְהּוז םעֶד טְקיִׁשעֶג טאָה רעֶטאָפ רעֶד זַא ןעֶנייֵצ
 זַא טְנעֶקעֶּב סאָו רעֶד :טְלעוֶו רעֶד ןּופ רעֶטעֶד םעֶד
 םֶהיִא ןיִא טְּבייֵלְּב טאָג ;טאָנ ןּופ ןְהז רעֶד זיִא ַעּוׁשִי
 .דנּוא טְנעֶקְרעֶד ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא :טאָנ ןיִא רֶע דְנּוא
 טאָג .סְנּוא ּוצ טאָה טאָג סאו עֶּביִל רעֶד ןיִא טְּביֹולְנעֶב



 ה ד ןנחוי א
 טְּבייֵלְּב עֶּביִל רעֶד ןיִא טְּבייֵלְּב סאָו רעֶד דְנּוא .עֶּביִל זיִא
 -יֵל איִד זיִא םעֶזיִד ןיִא :םֶהיֵא ןיִא טאָנ דְנּוא טאָנ ןיִא
 ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,ןעֶראָועֶג ןעֶמאָקְלאָפ םִנּוא ןיִא עֶּב
 ןיִא רֶע איוו ְּךייֵלְנ ןיִראָו ןיִדַה םֹוי םיא ןּוחָטַּב ןעֶּבאָה
 טיִנ זיִא םִע :טְלעֶװ רעֶזיִד ןיִא ְךיֹוא היִמ ןעֶנעֶז יוזַא
 עֶנעֶמאָקְלאָפ איד טְרֶעייֵנ ,עֶּביִל רעֶד ןיִא ּטְּכּרּוֿפ עֶנֹייֵק
 טְכְרּופ איד ןיִראָָז - ,טְכְרּופ איִד םיֹורַא טְפְראוַו .עֶּביִל
 טיִנ זיִא ְּךִז טְכְרִּופ סאָװ רעֶד דִנּוא .ףאָרְּטְׁש טאָה
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 19 לייוו ,ןעֶּביִל רימ :עֶּביִל רעֶד ןיֵא טְכאַמעֶנ ןעֶמאָקְלאָפ

 וטְנאָז רעֶנייֵא ןעוֶו :טְּביִלעֶג טְשְרֶעּוצ .םִנּוא טאָה 'רָע
 יֹוזַא ,דְנייַפ רעֶדּורְּב ןייַז טאָה רֶע דְנּוא ;טאָג ּבֹיֵל ְּךיִא
 ןייז טיִנ טְּביִל רעֶנייֵא ןעוֶו ןיִראָו ;ףעֶגְניִל .ַא- רֶע 'זיִא
 טיִנ רֶע ןאָק יֹוזַא .ןעֶהעֶזעֶג טאָה .רֶע סאָו ּרעֶדּורְּב
 םעֶזיִד דְנּוא :ןעֶהעֶזעֶנ טיִנ טאָה רֶע םעֶד - ןעֶּביִּל טאָג
 טאָג טֶּביִל םאָָו רעֶד זַא ,םֶהיֵא ןּופ ריִמ ןעֶּבאָה טאָּבעֶנ
 :ןעֶּביִל ְךיֹוא רעֶדּורְּב ןייַז לאָז

 ה לעטיפאק
 זיִא ַחיִׁשָמ רעֶד זיִא ַעּוׁשִי זַא טְּביֹולְג סאוָו רעֶכיִלְטיִא
 םעֶד טֶּביִל סאָו רעֶכיִלְטיִא דְנּוא ;טאָנ ןּוֿפ ןעֶריֹוּבעֶנ
 זיִא רעֶכְלעוֶו םעֶד ָּךיֹוא טְּביִל ןעֶריֹוּבעֶנ טאָה רעֶכְלעוֶו
 ּריִמ זַא ריִמ ןעֶנעֶקְרעֶד םעֶזיִד ןיִא :ןעֶריֹוּבעֶנ ּםֶהיֵא ןּופ
 טאָנ ןעֶּביִל ריִמ ןעֶװ ;טאָנ ןּופ רעֶדְניִק :איִד - ןעֶּביִל
 איֵד זיִא םאָד ןיִראָו :עֶטאָּבעֶנ עֶנייַז ןעֶטְלאַּה  דְנּוא
 ;ןעֶטְלאַה עֶטאָּבעֶג עֶנייֵז ןעֶלאָז ריִמ זַא ;טאָנ . ןּופ .עֶּביִל
 רעֶכיִלְטיִא לייַו :רעוֶוְׁש טיִנ ןעֶנעֶז עֶמאָּבעֶג עֶנייֵז הְנּוא
 ;טְלעוֶו איִד טְניִטְלעוֶוְרעֶּביִא ןעֶריֹוּבעֶג טאָנ ןּופ זיִא סאוָו
 זמְלעוֶו איִד טְניִטְלעוֶוְרעֶּביִא סאו ןֹוחָצִנ רעֶד זיִא סאָד דְנּוא
 טְניִטְלעוֶוְרעֶּביִא סאָו רעֶד זיִא רעוֶו :ןעֶּביּולְג רעֶזְנּוא
 זיִא ַעּוׁשַי זַא טְּביֹולְג םאֶו רעֶד טיִנ ןֹעוֶו ,טְלעוֶו איִד
 -עֶג זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא רעֶזיִד ?טאָנ ןּוֿפ ןְהּוז .רעֶד
 טיִנ ;ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ,טּולְּב דְנּוא העֶסאַו ָּףְרּוד ןעֶמּוק
 :טּולְּ םיִא דְנּוא רעֶסאַַו םיִא .טְרֶעייֵנ ,ּרעֶּפאוַו םיִא רּונ
 רעֶד ןיִראָו .םְנייֵצעֶּב סאָו טְּסייֵג רעֶד ּזיִא סֶע ּרֶנּוא
 סאו אייֵרְד ןעֶנעֶז סֶע ןיִראוָו :טייֵהְרְהאוְו איִד זיִא טְסייּנ
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 ה ןנחוי א 16

 סאָד דְנּוא רעֶסאַו םאָד דְנּוא טֶסייֵג רעֶד ,ןעֶנייֵצעֶּב
 ןעֶמעֶנ ריִמ ןעוֶו :םָנייֵא ןעֶנעֶז אייֵרְד עֶזיִד דְנּוא ,טּולְּב 9

 ןּופ םיִנְנייֵצ סאָד זיִא ןעֶׁשְנעֶֶמ ןּופ םיִנְנייֵצ םאָד ןָא

 טאָנ ןּופ סיִנְנייֵצ סאָד זיִא םאָד לייװ ,רעֶסעֶרְג טאָג
 טְּביּולְג םאוָו רעֶד : ןְהּוז ןייז ןעֶנעוֶו טְגייֵצעֶּב טאָה רֶע סאוָו 0

 ;םיִנְנייֵצ םאָד םֶהיֵא ןָא טאָה טאָנ ןּופ ןְהּו םעֶד ןָא
 זעֶנ םֶהיֵא רֶע טאָה שֵאָנ ןיִא טיִנ טְּביֹולְג רעֶנייֵא ןעוֶו
 סאָד טְּביֹולְנעֶג טיִנ טאָה רֶע לייוו ,רעֶנְניִל ַא ראַפ טְכאַמ
 :ןהּוז ןייז ןעֶנעוֶו טְגייֵצעֶּב טאָה טאָנ סאָװ םיִנְנייֵצ

 -עֶגעֶנ םֶנּוא טאָה טאָנ זַא .םיִנְנייֵצ םאָד זיִא סאָד דְנּוא 1

 ןייַז ןיִא ויִא ןעֶּבעֶל םעֶזיִד דְנּוִא ןעֶּבעֶל םעֶניִּבִע ןעֶּב
 ןעוֶו ;ןעֶּבעֶל םאָד טאָה ןְהּוו םעֶד טאָה סאָו רעֶד :ןְהּוו 2

 טיִנ טאָה רעֶד טאָנ ןּופ ןְהּו םעֶד טיִנ טאָה רעֶנייֵא

 ןעֶּביִרְׁשעֶג ְךיִיַא ּוצ ְּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד :ןעֶּבעֶל םאָד 8
 ןעֶּבעֶל םעֶניִּבֲע טאָה רֶהיֵא זַא ןעֶסיִו טְלאָז רֶהיֵא יֵדְּכ
 ןְהּוז םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןָא ןעֶּביֹולְנ סאָו ָּךייֵא ּוצ
 :טאָנ ןּופ

 םֶהיֵא ּוצ ןעֶּבאָה ריִמ סאו ןֹוחָׁשִּב רעֶד ןיִֵא םאָד דְנּוא 4

 רֶע טְרעֶה ןעֶליוו ןייז ָּךאָנ םעֶּפִע ןעֶטעֶּב ריִמ ןעוֶו זַא
 ןיִא םֶנּוא טְרעֶה רֶע זַא ןעֶסיִװ ריִמ ןעוֶו דְנּוא :םִנּוַא 8

 איד ןעֶּבאָה ריִמ זַא ריִמ ןעֶסיוו יֹוזַא ,ןעֶטעֶּב ריִמ סאו
 :ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא ןּופ ןעֶּבאָה ריִמ סאו עֶטעֶּבעֶג

 םּוצ טיִּנ דְניִז ַא ןעֶניִדְניִז רעֶדּורְּב ןייַז טְהעֶז רעֶנייֵא ןעוֶו 6
 ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא טעֶו רֶע דְנּוא ןעֶטעֶּב רֶע לאָז ,טיֹוט
 זיִא םִע .טיֹוט םּוצ טיִנ ןעֶניִדְניִז םאִוְו איִד ראַפ ןעֶּבעֶל
 -עֶי ןעֶנעוֶו טיִנ גאָז ְּךיִא ;טיֹומ םּוצ דְניִז ַא ןעֶנאַהְראַפ

 זיִא טייֵקְגיִטְכעֶרעֶגְנּוא עֶדעֶי :ןעֶטעֶּב לאָז רֶע זַא םעֶנ?
 :טיֹומ םּוצ טיִנ דֶניִז ַא ןעֶנאַהְראַפ זיִא םִע דִנּוא ,הֶניִד

 ןעֶריֹוּבעֶנ טאָג ןּופ זיִא םאִו רעֶכיֵלְטיִא זַא ןעֶסיוו ריִמ 8
 ןּופ זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶד טְרֶעייֵנ ,טיִנ טְניִדְניִז ןעֶראוָועֶג
 -ִּכעֶּלְׁש רעֶד דִנּוא ,םֶהיֵא טְרְהאָועֶּב ןעֶריֹוּבעֶג טאָה

 ןעֶנעֶז ריֵּמ זַא ןעֶסיו ריִמ :ןָא טיִנ םֶהיֵא טְרְהיִר רעֶט 9
 םעֶד ןיִא טְניִל טְלעֶו עֶצְנאַנ איִד דְנּוא ,טאָג ןּופ

 זיִא טאָנ ןּופ ןְהּוז רעֶד זַא ןעֶסיוִו ריִמ דֶנּוא :ןעֶטְכעֶלְׁש 0
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 זַא דְנאַטְׁשְרעֶפ ַא ןעֶּבעֶגעֶג םִנּוא טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג
 ריִמ דְנּוא ;ןעֶניִטְפאַהְרְהאו םעֶד ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלאָז ריִמ
 .ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןְהּוז ןייַז ןיִא ,ןעֶניִטְפאַהְרְהאָו םיִא ןעֶנעֶז
 םעֶניִּבֶע דְנּוא ;טאָב רעֶניִּטְפאַהְרְהאָו רעֶד זיִא רעֶזיִד
 21 איִד ןּופ טְסְּבְלעֶז ְּךייֵא טיִה ,רעֶדְניִק עֶנייֵלְק :ןעֶּבעֶל

 ;רעֶטעֶנְּפָא

 םעֶד ןּופ ףיִרָּב רעֶטייֵוַוְצ רעֶד

 ןָהוי לעֶטְפאַּפַ
 } ּוצ דִנּוא הָריִבְג ןעֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹּוא רעֶד ּוצ ןקָז רעד
 טייֵהְרְהאָו רעֶד ןיִא ּביִל ְָּךיִא עֶכְלעוֶו רעֶדְניִק עֶרְהיֵא
 איד ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא ְךיֹוא טְרֶעייֵנ ;ְךיִא רּזנ טיִנ דְנּוא
 2 םאָו טייֵהְרְדאָו רעֶד ןעֶנעֶװו :טְנעֶקְרעֶד טייֵהְרְהאָו

 :ביִּבַע ףיֹוא ןייַז םֶנּוא טיִמ טעוֶו דְנּוא םָנּוא ןיִא טְּבייִלְּב

 3 ןעֶדיִרְפ דְנּוא טייֵקְניִצְרעֶהְמְראַּב ;ְּךייַא טיִמ ןייַז לאָז דאָנְנ
 ןְהּוז םעֶד ַחיִׁשָמַה עּושִי ןּופ דְנּוא רעֶמאָפ םעֶד םאָנ ןּופ

 :עֶּביִל ןיִא דְנּוא טייֵהְרְהאו ןיִא ,רעֶטאָּפ םעֶד ןּופ

 4 ןעֶניֶפעֶג ּבאָה ְךיִא זַא טֶעייֵרְפעֶנ רֶהעָז ָּךיִמ ּבאָה ְךיִא

 רעֶד ןיִא ןעֶלְדְנאַו םאָו איד רעֶדְניִק עֶנייֵד ןעֶׁשיוִוְצ

 טאָּבעֶג ַא ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶּבאָה ריִמ איז יֹוזַא ,טייֵהְרְהאְָ
 5 טיִנ הָריִבְג ;ְּךיִד ָּךיִא טעֶּב דְנּוצַא דְנּוא :רעֶטאָפ םעֶד ןּופ
 סאָד טְרֶעייֵנ ,טאָּבעֶג םֶעייֵנ ַא ריִד ּבייֵרְׁש ָּךיִא איו יֹוזַא
 ןעֶלאָז ריִמ זַא ,טאַהעֶנ ּביֹוהְנֶא ןּופ ןעֶּבאָה ריִמ סאָו
 6 זַא עֶּביִל זיִא םאָד דְנּוא :ןעֶּביִל ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא

 סאָד זיִא םאָד ;עֶטאָּבעֶג עֶנייֵז ָּךאָנ ןעֶלְדְנאַוַו ןעֶלאָז ריִמ
 זַא ,טְרעֶהעֶג ּביֹוהְנֶא ןּופ טאָה רֶהיֵא איוז ְּךייֵלְג ,טאָּבעֶג

 רעֶניִרְטעֶּב עֶליִפ לייװ :ןעלְדְנאַו ןעֶניִרְד טְלאָז רֶהיֵא
 ןעֶנעֶקעֶּב עֶכְלעוֶו ,ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא טְלעוֶו רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז

 זיִא סאָד ,ׁשייֵלְפ םיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי זַא טיִנ
 :ַחיִׁשָמ ןּופ רעֶנְנעֶנ רעֶד דְנּוא רעֶניִרְטעֶּב רעֶד

 8 טיִנ טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ ,טְסְּבְלעֶז ְךייִא ּוצ גְנּוטְכַא .טֶּביִנ

 -ב
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 רֶהיֵא טְרֶעייֵנ ,טקְריוִועֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו סאָד ןעֶריִלְרעֶפ
 טְהעֶנ סאוָו רעֶכיֵלְטיִא :ןיול ןעֶצְנאַנ ַא ןעֶטְלאַהְרעֶד טְלאָז 9

 ַחיִׁשָמ ןּופ עֶרְהעֶל רעֶד ןיִא טיִנ טְּבייַלְּב דְנּוא ןָאְראָפ
 עֶרְהעֶל רעֶד ןיִא טְּבייֵלְּב סאָו רעֶד ;טאָנ טיִנ טאָה רעֶד

 ןעוֶו :ןְהּוז םעֶד דְנּוא רעֶטאָפ םעֶד ְךיֹוא טאָה ַחיִׁשָמ ןּופ 0
 עֶרְהעֶל עֶזיִד טיִנ טְגְנעֶרְּב דְנּוא ְּךייֵא ּוצ טְמּוק רעֶנייֵא
 טיִנ םֶהיֵא טְגאָז דְנּוא ןייֵרַא זיֹוה םיִא םיִנ םֶהיֵא טְמעֶנ

 לייֵהְט ַא טאָה םֹולָׁש םֶהיֵא טְנאָז םאוָז רעֶד ןיִראָו :םֹולָׁש 1
 :םיִׂשֲעַּמ עֶטְכעֶלְׁש עֶנייֵז ןיִא

 ןעֶּבייֵרְׁש ּוצ ְךייִא ּוצ ןעֶכאַז עֶליִפ ּבאָה ְךיִא לייוַוְרעֶד 2
 טְניִט דְנּוא ריִּפאַּפ טיִמ ןעֶּבייֵרְׁש טְלאוָועֶג טיִנ ְּךיִא ּבאָה
 הָּפ ןעֶדעֶר ּוצ דִנּוא ןעֶמּוק ּוצ ךייַא ּוצ ףאָה ְּךיִא טְרֶעייֵג

 :ןייז ןעֶמאַָקְלאָפ לאָז דיִיַרְפ עֶרעֶזְנּוא יֵדְּכ הָּפ לֶא
 העֶטְסעוֶוְׁש עֶטְלְהעוֶוְרעֶדְסיֹוא .עֶנייֵד . ןּופ - רעֶדְניִק איֵד 2

 | :ךיד ןעֶסיִרְג
 טיט: עא

 םעֶד .ןופ ףיִרְּב -.רעֶמיִרְד .רעֶד

 ןנחֹוי לעֶטְסאַּפַא
 רעֶד ןיִא ּביִל ְּךיִא םעֶד םֹויאַנ ןעֶטְּביִלעֶג םּוצ ןקָז רעד ן

 1 :םייֵהְרְהאָו
 טְסְלאָז אּוד זַא ְּךיִא טעֶּב ןעֶכאַז עֶלַא ןעֶנעוֶו ,רעֶטְּביִלעֶג 2

 עֶנייֵד איז ְךייֵלְנ ,ןייַז דְנּוזעֶג טְסְלאָז דְנּוא ןייַז ַחיִלְצַמ
 טֶעייֵרְפעֶג רֶהעֶז ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ןיִראָו  :ַחיִלְצַמ זיִא הָמְׁשִנ
 ּוצ טְנייֵצעֶּב ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז רעֶדיִרְּב .ןעוֶו
 רעֶד ןיִא טְסְלעֶדְנאַו אּוד איו ְּךייֵלְג ,טייֵהְרְהאָו רעֶנייֵד

 איו דייֵרְפ עֶרעֶסעֶרְג עֶנייֵק טיִנ ּבאָה ָּךיִא .:טייֵהְרְהאָו 4
 ןיִא ןעֶלְדְנאַו רעֶדְניִק עֶנייַמ זַא ןעֶרעֶה לאָז ְךיִא זַא ,עֶזיִד

 אייֵרְמעֶנ טְסְלעֶדְנאַה אּוד ,רעֶטְּביִלעֶג :טייֵהְרְהאָו רעֶד 2
 ןעֶנעֶז םאוְו רעֶדיִרְּב איִד ןעֶנעֶק .טְסּוהְט אּוד סאו ןיִא

 הָלֵהְק איִד ראָפ טְנייֵצעֶּב ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו :עֶדְמעֶרְפ ָךיֹוא 6
 אּוד ןעוֶו ןּוהְט טְכעֶר טְסעוֶו אוד דְנּוא ;עֶּביִל עֶנייִד ּוצ



 ןנחוי ג
 :טאָנ ןּופ גיִדְריוו זיִא םִע איִו ןעֶקיִׁשְקעוֶוַא אייֵז טְסעוֶו

 ןעֶגעוֶו ןעֶמאָנ ןייַז ןּופ ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו
 םּורָד :םִיֹונ איד ןּופ ןעֶמּונעֶג טיִנְראָנ ןעֶּבאָה דְנּוא

 ןייַז ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ןעֶמעֶנְפיֹוא עֶכְלעֶזַא ריִמ ןעֶלאָז
 :טייֵהְרְהאָו רעֶד טיִמ רעֶטייֵּבְרַאְטיִמ

 רעֶּבָא .הָלֵהְק רעֶד ּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶנ םעֶּפִע ּבאָה ָּךיִא
 רעֶטְׁשֶרֶע רעֶד ןייַז ּוצ טְּביִל רעֶכְלעֶו םעֶּפעֶרְטָאיִד
 ןעוֶו ןעֶגעֶוְטְסעֶד :ףיֹוא טיִנ םָנּוא טְמעֶנ אייֵז ןעֶׁשיוִוְצ

 סאו םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ןעֶקְנעֶדעֶג ְּךיִא לעוֶו ןעֶמּוק לעוֶו ָךיִא
 ,דעֶר עֶטְכעֶלְש םֶנּוא ןעֶנעֶק טעֶר רֶע םעֶדְניִא ,טּוהְמ רֶע
 טְסְּבְלעֶז ְּךיֹוא רֶע טְמעֶנ טיִמְרעֶד ,ןעֶדיִרְפּוצ טיִנ זיִא דְנּוא
 איֵד ְּךאָנ טְרְהעוֶוְרעֶפ רֶע דְנּוא ,רעֶדיִרְּב איִד ףיֹּוא טיִנ
 רעֶד ןּופ םיֹורַא אייֵז טְפְראַו דְנּוא ,ףיֹוא אייֵז ןעֶמעֶנ םאוו

 :הָלֵהְק
 סאָד טְרֶעייֵנ עֶטְכעֶלְׁש סאָד ְךאָנ טיִנ ְלאָפ רעֶטְּביִלְעַנ
 םאָו רעֶד ;טאָנ ןּופ זיִא םעֶמּוג טּוהְט םאוָו רעֶד .עֶטּוג
 ןעֶנעֶו :ןעֶהעֶזעֶג טיִנ טאָנ טאָה םעֶטְכעֶלְׁש םּוהִמ
 דְנּוא טְנייֵצעֶּב םעֶטּונ ןעֶׁשְנעֶמ עֶלַא ןעֶּבאָה םֹויִרְטעְמיִד

 -עָּב ְךיֹוא ןעֶּבאָה ריִמ דְנּוא ;ןייֵלַא טייֵהְרְהאָו איִד ְּךיֹוא
 :רֶהאֹו זיִא םיִנְנייֵצ רעֶזְנּוא זַא טְסייוֵו אּוד דְנּוא ,טְנייֵצ

 רעֶּבָא ,ןעֶּבייֵרְׁש ּוצ ריִד טאַהעֶנ ןעֶכאַז עֶליְפ ּבאָה ְּךיִא
 :רעֶדעֶפ דְנּוא םֶניִט טיִמ ןעֶּבייַרְׁש טיִנ ריִּד ליח ְּךיִא
 ןעֶלעוֶו ריִמ דְנּוא ,ןעֶהעֶז ּוצ דְלאַּב ְּךיִד ףאָה ְךיִא רעֶּבָא
 :הָּפ לֶא הָּפ ןעֶדעֶר
 סיִרְנ -ְּךיִד ןעֶסיִרְג דְנויִרְפ איִד ,ריִד טייִמ ןייַז לאָז םֹוּלָׁש
 :ןעֶמאָנ טיִמ דְנייֵרְּפ איִד

19 

 ס0 -ב

10 

11 



 ןפ

:( : 

4 

 י-ה

8 

 ,הָרּוהְי לעֶטְסאָּפַא םעֶד ןּופ ףיִרְּב רעֶד

 ןופ רעֶדּורְּב דְנּוא .ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ןּופ טְכעֶנְק ַא הָדּוהְי
 רעֶטאָפ םעֶד טאָג ןיִא עֶטְּביִלעֶג עֶנעֶנעֶפּורעֶּב איִד ּוצ ןבֹקֲעַי

 טייקְגיִצְרעֶהְמְראַּב :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַפ עֶטְראוָועֶּב רְנֹוא
 :ןעֶרְהעֶמ ְּךיִז לאָז עֶּביִל דְנּוא ןעֶדיִרְפ דְנּוא ְךייִא ּוצ

 ָךיִא טְניִסייֵלְפעֶּב רֶהעֶז ָךיִמ ּבאָה ָּךיִא םעֶדְניִא ,עֶשְּביִלְעֶג
 ריִמ סאָו הָעּושִי רעֶד ןעֶנעֶו ןעֶּבייֵרְׁש ְָּךייַא ּוצ לאָז
 לאָז ְּךיִא ןעֶזעוֶועֶג גיִהְטעֶנ ריִמ סֶע ויִא ,ןעֶמאַזּוצ ןעֶּבאָה

 רֶהיִא זַא ןעֶנְהאָמְרעֶד ְּךייֵא לאָז דְנּוא ,ןעֶּבייֵרְׁש ְָּךייֵא ּוצ
 סאָו ןעֶּביֹולְנ םעֶד ראַפ ןעֶטייֵרְטְׁש טְסְניִרֶע טיִמ טְלאָז
 ;ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶנעֶגְרעֶּביִא עֶניִלייֵה איִד ּוצ לאָמְנייֵא זיִא

 -ּוקעֶגְנייַרַא טייֵהְרעֶליִּטְׁש ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ עֶכיִלְטֶע ןיִראוָו
 ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא טָּפְׁשִמ ןעֶזיִד ּוצ רעֶהיִרְפ ןיֹוׁש ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶמ
 ןּופ דאָנְנ איד ןעֶרְהעֶקְרעֶפ םיִעָׁשְר עֶכְלעוֶו ,ןעֶראוָועֶג
 ןעֶנעֶקייַלְרעֶפ דְנּוא ,טייֵהְנעֶסאַלעֶנְסיֹוא ּוצ טאָנ רעֶזְנּוא
 ַעּושִי ראַה רעֶזְנּוא דְנּוא רעֶטְסייֵמ ןעֶניִצְנייֵא םעֶד'

 :ַחיִשַמֲה

 טְסייוֵו רֶהיֵא ןעֶוֶז ּוליִּפַא ,ןעֶקְנעֶדעֶג ְךייֵא ליוװ ָּךיִא רעֶּבָא
 ליִצַמ קְלאָפ א טאָה ראַה רעֶד זַא ןעֶכאַז עֶלַא לאָמְנייַא
 ְךאָנְרעֶד טאָה דְנּוא ,םִיָרְצִמ דְנאַל םעֶד ןּופ ןעֶועוֶועֶג
 איד דְנּוא :טְּביֹולְנעֶג טיִנ ןעֶּבאָה סאָו איִד טְכאַרְּבעֶנְמּוא
 עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵז ןעֶמְלאַהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה םאִו םיִכָאְלַמ
 ְּוניֹואְה עֶנעֶנייֵא עֶרֶעייֵז ןעֶּבאָה טְרֶעייֵנ טְפאַׁשְרעֶה
 ןּופ טֶּפְׁשִמ םעֶד ּוצ טְראָועֶּב רֶע טאָה טְזאָלְרעֶפ

 רעֶד ןיִא ןעֶטעֶק עֶניִּבֶע ןיִא גאָט ןעֶסיֹורְג םעֶד
 איִד דִנּוא הָרֹומֲע דְנּוא םֹודְס איז יֹוזַא :םיִנְרעֶטְסְניִפ
 ןָפֹוא ןעֶכייֵלְג םעֶד ףיֹוא ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז םּורַא טעֶטְש

 ְךאָנ ןעֶגְנאַגעֶגְקעֶוַא ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג הֶנֵזְמ עֶדיִד איז
 ליִּמְׁשייֵּב ַא ראַפ טְצעֶזעֶנ ןעֶנעֶז דְנּוא ;שיִיַלְפ ןעֶדְמעֶרְפ ַא
 :רֶעייֵפ ןעֶניִּבֶע ןּופ ףאָרְטְׁש איד ןעֶדייֵל אייֵז םעֶדְניִא
 -ְךעֶפ דְנּוא רעֶמייֵרְט עֶזיִד ְּךיֹוא ןעֶנעֶז םעֶדְכייֵלְג ְּךאָד
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 הדוהי
 המייקְביִטְלעוֶועֶ ןעֶטְּבַאְרעֶפ דְנּוא ,שייֵלְּפ םאֶָד ןעֶגיִנייֵרְנּוא
 רעֶד לֵאָכיִמ רעֶּבָא :ןעֶטְפאַׁשְרעֶה ןְרעֶטְסעֶל דְנּוא

 םעֶד טיִמ טְגיִרְקעֶג ְּךיִז טאָה רֶע ןעוֶו ;ָּךֶאְלַמ רעֶטְצֶלֶע
 םעֶד ןעֶנעוֶו טאַהעֶנ ַחּוּכִו ַא םֶהיֵא טיִמ טאָה דָנּוא ,ןֶסָׂש

 לאָז רֶע ןעֶנאַטְׁשְרעֶטְנּוא טיִנ ְךיִז טאָה ,הָׁשֹמ ןּופ ּבייֵל

 טְרֶעייֵנ ,גְנּורעֶטְסעֶל ןּופ טָּפְׁשִמ ַא ןעֶגְנעֶרְּב םֶהיֵא ןעֶגעֶק
 רעֶּבָא :ןְעייֵרְׁשְנֶא ְּךיִד לאָז ראַה רעֶד ,טְגאָזעֶג טאָה רֶע
 אייֵז םאִו דְנּוא ,טיִנ ןעֶסיוִו אייֵז םאָו סאָד ןְרעֶטְסעֶל עֶזיִר
 עֶנידְנעֶטְׁשְרעֶפְנּוא איִד איו יֹוזַא ּוליִפַא ,עַבֶּטַה ןִמ ןעֶנעֶק
 ּוצ העָו :ןעֶכאַז עֶזיִד ןיִא ְּךיִז אייֵז ןעֶּבְראַדְרעֶפ ,תֹויַח

 דְנּוא ,ןּיֵק ןּופ געוֶו םיִא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז אייֵז לייוַו ;אייֵז
 ראַפ םֶעְלִּב ןּופ אייֵרעֶגיִרְטעֶּב רעֶד ְּךאָנ ןעֶפאָלעֶג ןעֶנעֶז
 חרק ןּופ טייקְגיִנעֶּטְׁשְרעֶדיִו רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז דְנּוא ,ןיֹול א
 :ןעֶראָועֶג ןעֶריֹולְראַפ

 2 עֶרֶעייֵא ןיִא ןעֶזְלעֶפ עֶנעֶנְראָּבְרעֶּפ איד ןעֶנעֶז עֶזיִד

 ןהֶא ְּךייֵא טיִמ ןעֶסעֶרְפ אייֵז עֶבְלעוֶו ,עֶּביִל ןּופ ןעֶטייֵצְלאָמ
 רעֶסאַוו ןֶהֶא ןעֶקְלאוָו ,ןְרעֶטיִפ ְּךיִז איד רעֶכּוטְסאַּפ ,טְכָרּופ
 ,טְכּורְפ ןְהָא רעֶמייֵּב-רעֶטְניוִו ,דְניוִו ןּופ ןעֶּביִרְטעֶנְמּורַא
 ןעֶלעוֶו עֶגיִדְמעֶרּוטְׁש :טְלעֶצְראוָועֶגְסיֹוא טיֹוט לאָמ אייוַוְצ
 עֶנעֶניֵא עֶרֶעייֵז ןיִא רעֶּביִא ןעֶמיֹוׁש סאָו ,םַי םעֶד ןּופ

 עֶטְסעֶצְראַוְׁש איִד עֶכְלעוֶו ראַפ .ןְרעֶטְׁש עֶדְנֶעיִלְפ !דְנאַׁש
 עֶזיִד ּוצ דְנּוא :ןעֶטְלאַהעֶּב גיִּבִע ףיֹוא  זיִא םיִנְרעֶטְסְניִפ
 ,טְבאָזעֶג תֹואּובְנ םָדָא ןּופ רעֶמעֶּביִז רעֶד ְּךֹונַח ְּךיֹוא טאָה
 טיִמ ןעֶמּוקעֶג זיִא ראַה רעֶד ,העָז ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא
 יֵדְּכ ,'ב גיל םירבד :עֶניִלייֵה עֶנייַז ןּופ עֶדְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ

 םיִעָׁשְר עֶלַא ןעֶפאָרְטְׁש לאָז רְנּוא ןעֶטְביִר עֶלַא לאָז רֶע
 ןעֶּבאָה אייֵז סאָו םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרֶעייֵז עֶלַא ראַפ
 סאו ןעֶכאַז עֶטְראַה עֶלַא ראַפ דְנּוא ,ןּוהְמעֶנ טְכעֶלְׁש יֹוזַא

 :טעֶרעֶג םֶהיֵא ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה רעֶדְניִז עֶניִזאָלְטאָנ איד
 עֶכְלעוֶו ְּךיִז ןעֶגאָלְק דְנּוא ןעֶלְמְרּומ סאָו איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד
 טעֶר ליֹומ רֶעייֵז דְנּוא ,ןעֶטְסּולְג עֶרֶעיִיַז ְּךאָנ ןעֶהעֶנ
 ַא ןּופ םיִנָּפ אֵׂשֹונ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןעֶדעֶר עֶצְלאָטְׁש
 :ןעֶנעוֶו לייֵהְטְראָפ
 סאָו רעֶטְרעוֶו איִד ןָא טְקְנעֶדעֶג ,עֶטְּביִלעֶג ,רֶהיֵא רעֶּבָא
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 הדוהי
 ןופ לעֶטְסאָּטַא איִד ןּופ ןעֶראָועֶג טְגאָזעֶג רעֶהיִרְפ ןעֶנעֶז
 טְגאָזעֶג ְָּךייֵא ןעֶּבאָה אייֵז זַא :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא
 םאְז ,רעֶטעֶּפְׁש ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו טייֵצ עֶטְצעֶל איִד ןיִא זַא

 ןעֶנעעֶז עֶזיִד :ןעֶטְסּולְג עֶטְכעֶלְׁש עֶרֶעייֵז ןעֶהעֶנְכאָג ןעֶלעוֶו
 םאוָּךיִלְטְפאַשְנעֶדייֵּל ;גְנּורעֶדְנּוזְּפָא ןעֶכאַמ םאִו איד
 טְעיֹוּב ,עֶטְּבִיַלעֶג רֶהיֵא רעֶּבָא :טְסייֵג םעֶד טיִנ ןעֶּבאָה
 טעֶטעֶּב דְנּוא ןעֶּביֹולְג ןעֶטְסְגיִלייֵה רֶעייֵא ןיִא ףיוא ְךייֵא

 ןּופי עֶּביִל רעֶד ןיִא ָּךייַא טְלאַה דְנּוא :ׁשֵדֹוקַה ַחּור םיִא
 טייקְגיִצְרעֶהְמְראַּב רעֶד ףיֹוא טעֶטְראוַו רֶהיֵא םעֶדְניִא ,טאָג
 :ןעֶּבעֶל ןעֶניִּבֶע םּוצ ַחיִׁשְמַה ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ

 ןעֶנעֶּז עֶכְלעוֶו עֶכיִלְטֶע רעֶּביִא ָּךייִא טְמְראַּבְרעֶד .דְנּוא
 םעֶדְניִא ןעֶטעֶר רֶהיֵא טְלאָז עֶרעֶדְנַא דְנּוא :קֵפָס ןיִא
 דֶנּוא {רֶעייַפ םעֶד םיֹוא ןַיז ליִצַמ אייז םלאָז רֶהיֵא
 דנוא ;טְכַרּופ טיִמ ְּךייֵא טְמְראַּבְרעֶד עֶכיִלְטֶע רעֶּביִא
 ׁשיִיַלְפ :םעֶד ןּופ זיִא סאָו דיילק סאָד ּוליִּפַא דְנייֵפ טאָה
 : :טְקעֶלְפעֶּב
 ּרֶהיִא זַא ןעֶטיִהעֶּב ּוצ ָךייֵא .גיִטְּכעֶמ זיִא סאוָו םעֶד ּוצ ןּונ

 ראָפ ְןְעֶלעֶטְׁשְראָפ ְּךייַא דְנּוא .ןעֶלְביורְטְׁש טיִנ טְלאָז
 :דייֵּרְפעֶסיֹּורְג טיִמ רעֶלְהעֶפ ַא .ןְהֶא טייֵקְכיִלְרעֶה .עֶנייֵז
 ראַה רעֶזְנּוא ָּךְרּוד רעֶטעֶר רעֶזְנּוא טאָנ ןעֶגיִצְנייֵא םעֶד ּוצ
 דְנּוא הָלּודְנ איד דְנּוא דֹובּכ רעֶד ןייַז לאָז ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשי
 דנֹוא דְנֹוצַא טייֵצ עֶלַא ראַפ טְכאַמ איד דְנּוא טפארק איד

 :ןֵמָא ;ןעֶמייקְניִּבִע עֶלַא ףיֹוא



 ןֵָחֹוי ןוֿפ גְנּוקעֶלְּפְטְנַא איִד

 םֶהיֵא טאָה:טאָג סאו :ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי ןּופ בְנּוקעֶלַּפְטְנַא איד
 סאו ןעֶכאַז איד טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ ןעֶזייוֵו ּוצ יִדְּב .;ןעֶּבעֶנעֶּנ
 ןייַז ְּךַרּוד טְקיִׁשעֶג טאָה רֶע דנּוא ,ןעֶהעֶׁשעֶג דְלאַּב ןעֶזּומ

 ןָנָחֹוי טְכעֶנְק ןייז ּוצ ןעֶמיוִו טְזאָלעֶג םִע טאָה דְנּזא;ָּךָאְלַמ
 דָנּוא ,טאָנ ןּופ טְראָו םעֶד ףיֹוא טְנייֵצעֶּב טאָה רעֶבְלעוֶו
 עֶלַא ףיֹוא ּוליִּפַא ,ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשֵי ןּופ םיִנְנייֵצ םעֶד ףיֹוא
 םאָו רעֶד זיִא טְׁשְנעֶּבעֶג  :ןעֶהעֶזעֶג טאָה רֶע םאו ןעֶכאַז
 הָאּובְנ איד ןּופ רעֶטְרעֶוֶו איִד ןעֶרעֶה סאָו איִד דִנּוא ,טְזעֶל

 ;ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶניִרְד ןעֶנעֶז סאו ןעֶכאַז איִד ןעֶטְלאַה דֶנּוֲא
 :טְנעֶהאָנ זיִא טייֵצ איִד ןיִראָו

 שפ

 4 דאָנְנ ;אָיְסַא ןיִא ןעֶנעֶז םאִו תֹולֲהְק ןעֶּביִז איִד ּוצ ןֶנָחֹוי
 רעֶכְלעוֶו םֶהיֵא ןּופ ןעֶדיִרְפ דְנֹּוַא ;ְךייַא טיִמ ןייַז לאָז
 איד ןּופ דֶנּוא ,ןעֶמּוק טעוֶו רֶנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא זִיִא
 ןּופ דְנּוא :לְהּוטְׁש ןייַז ראָּפ ןעֶנעֶז םאָו רעֶטְסייֵנ ןשיִּביִז
 -ֵטְׁשְרֶע רעֶד .תּודֵע רֶעייֵרְטעֶנ רעֶד זיִא רעֶד ַחיִׁשָמַה ַעּוׁשִי
 איִד ןּופ רֶעֶׁשְרעֶה רעֶד דְנּוא עֶטיֹוט איד ןּופ רעֶנעֶריֹוּבעֶג
 ּביִל םֶנּוא טאָה רעֶכְלעוֶו םעֶד ּוצ ; דֶּרֶע ּףעֶד ןּופ עֶניִנעֶק
 .ןייַז  ןיִא דֶניִז עֶרעֶזְנּוא ןּופ טְּכאַמעֶג זיֹול םֶנּוא טאָה דֶנּוִא
 איד) ןְּךייֵרְניִנעֶק ַא ראַפ טְכאַמעֶג םִנּוא טאָה דְנּוא  :ּולְּב
 םֶהיֵא ּוצ ;רעֶטאָפ דְנּוא טאָנ ןייַז ּוצ םיִנֲהֹּכ (ןייַז ןעֶלאָז

 טייקְגיִּבֶע ןּופ טְפאַרק איד דְנּוא טייקְכיִלְרעֶה .איִד ןייַז לאָז
 :ןֵמָא ;טייֵקְניִּבֶע ּוצ
 גיֹוא םעֶכיִלְמיִא דְנּוא ;ןעֶקְלאָו איד טיִמ טְמּוק רֶע ,העְז
 -אָּמְׁשעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה סאוָו איִד ְּךיֹוא ,ןעֶהעֶז םֶהֵיֵא טעֶו
 רעֶּביִא ןעֶלעֶוֶו ךֶרֶע רעֶד ןּופ םיִטָבְׁש עֶלַא דְנּוא ;ןעֶּכ

 | :ןֵמָא ,אָי ;ןעֶנאָלְק םֶהָיָא
 ,טאָב .ראַה רעֶד .טְנאָז .יית,,;אָיִד :דְנּוא יא, איד .ןיִּב :ָּךיִא
 ןעֶמּוק טעוֶו דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא דְנּוא .זיִא רעֶכְלעוֶו ּרעֶה
 :רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד
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 א ןנחוי ןוֿפ גנוקעלּפטנא איד
 -עֶנְלייֵהְט ַא דְנּוא רעֶדּורְּב רֶעייֵא ןיִּב סאו ,ןֶנָחֹוי ְּךיִא

 ְךייֵרְגיִנעֶק םעֶד דְנּוא טְסְגְנַא רעֶד ןיִא ְּךייֵא טיִמ רעֶמ
 רעֶד ףיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ,ַעּוׁשְי ןיִא רֶלּודעֶג רעֶד דְנּוא
 ןּופ טְראָו םעֶד ןעֶנעֶו םֹומְטאַּפ טְסייֵה סאָו לעֶזְניִא
 ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ְּךיִא :ַעּוׁשִי ןּופ םיִנְנייֵצ םעֶד דְֶנּוא טאָג
 ְךיִא דְנּוא ,ראַה םעֶד ןּופ גאָט םעֶד ףיֹוא טְסייֵג םיִא
 ַא ןּופ איו יֹוזַא ,לֹוק סיֹורְג ַא טְרעֶהעֶג ריִמ רעֶטְניִה ּבאָה
 טְסְהעֶז אּוד םאָװ םאָד טְנאָזעֶג טאָה סאָו :רָפֹוש
 ;תֹולֲהְק ןעֶּביִז איִד ּוצ םִע קיִׁש דִנּוא ָּךּוּב ַא ןיִא ּבייֵרְׁש
 דְנּוא ,םֹומאַנְרעֶפ ּוצ דְנּוא ,אָנְריִמְס ּוצ דְנּוא .םֹוסעֶפֶע ּוצ
 ואָיְפְלעֶדאַליִפ ּוצ דְנּוא ,םיִדָרַס ּוצ דְנּוא ,אָריִטַאיִת ּוצ
 טְרְהעֶקעֶנְמּוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :אָיִקיִדֹואַל ּוצ דְנּוא
 דְנּוא ;טעֶרעֶג ריִמ טיִמ טאָה סאו לֹוק סאָד ןעֶהעֶז ּוצ

 ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ּבאָה טֶרְהעֶקעֶגְמּוא ְּךיִמ ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו
 ןעֶּביִז איִד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא דְנּוא :תֹורֹונְמ עֶנעֶדְלאָג ןעֶּביִז
 -ָנעֶמ ןּופ ןְהּוז ַא ּוצ ָךייֵלְג רעֶנייֵא ןעֶזעוֶועֶג זיִא תֹורֹונְמ
 דָנּוא ,םיִּפ איִד ּוצ לעֶטְנאַמ ַא ןיִא ךיילקעֶנ ,ןעֶש
 עֶנייֵז םּורַא לעֶטְראַנ םעֶנעֶדְלאָנ ַא טיִמ טְלעֶטְראַנעֶג
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז רָאָה עֶנייֵז דְנּוא ּפאק ןייַז דְנּוא :טְסּורְּב
 עֶנייֵז דְנּוא ,העָנְׁש םייוַו איז יֹוזַא ,לאָו איו יֹוזַא םייוו
 יֹוזַא םיִפ עֶנייֵז דְנּוא :רֶעייַפ ןּופ םאֵלְפ ַא איװ ןעֶניֹוא
 טְהיֵלְנעֶג ןעֶנעֶז אייֵז איוו ְּךייֵלְנ ,רעֶּפּוק םעֶנייֵפ איוו
 ןעֶועוֶועֶג זיִא לֹוק ןייַז דִנּוא ,ןעֶביֹוא ןייֵא ןיִא ןעֶראוָועֶג :
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 עֶטְּכעֶר עֶנייֵז ןיִא דְנּוא :רעֶסאַו עֶליִפ ןּופ לֹוק ַא איו
 ליֹומ ןייֵז ןּופ דְנּוא ,ןעֶרעֶטְׁש ןעֶּביִז טאַהעֶג רֶע טאָה דְנאַה
 ,ךְרעוֶוְׁש םעֶפְראַׁש םעֶניִדייֵנְׁש-אייווְצ ַא ןעֶנְנאַגעֶנְסיֹורַא זיִא
 םאֶו ןּוז איֵד איז ְּךייֵלְנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיִנָּפ ןייַז דְנּוא
 :טְכאַמ רֶהיֵא ןיִא טְנייֵׁש

 -עֶגְרעֶדיִנַא ְּךיִא ןיִּב ןעֶהעֶזעֶג םֶהיֵא ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא
 טאָה רֶע דְנּוא ,רעֶטיֹוט ַא איז םיִפ עֶנייַז ְראָפ ןעֶלאַפ
 ּוצ טאָה דָנּוא טְנעֶלעֶג ריִמ ףיֹוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז

 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןיִּב ְּךיִא ;טיִנ ְּךיִד טְכְרּופ ,טְגאָזעֶג ריִמ
 ָךיִא דְנּוא ;רעֶניִרעֶּבעֶל רעֶד דְנּוא :רעֶטְצעֶל רעֶד דְנּוא
 טייקְניִּבֶע ןּופ ּבעֶל ְךיִא ,העֶז דְנּוא ,ןעֶזעוֶועֶג טיֹוט ןיִּב



 ב א ןנחוי ןֹופ גנוקעלּפטנא איד
 טיֹוט ןופ לעֶסיִלְׁש איִד ּבאָה ְּךיִא דִנּוא ,טייֵקְניִּבֲע ּוצ
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 19 אּוד םאָו ןעֶכאַז איִד ּבייַרְׁש םּורְד :םֹונֵהיֵג ןּופ דִנּוא
 דְנּוא ןעֶנעֶז םאֶו ןעֶבאַו איד דְנּוא ןעֶהעֶזעֶב טְסאָה
 0 ןּופ דֹוס םעֶד :ןעֶהעֶׁשעֶנ ְּךאָנְרעֶד טעוֶו סאָו ןעֶכאַז איִד
 עֶנייֵמ ןיִא ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד םאו ןעֶרעֶטְׁש ןעֶּביִז איד
 איד .תֹורֹונְמ עֶנעֶדְלאָנ ןעֶּביִז איִד דְנּוא דְנאַה עֶטְכעֶר
 ,תֹולָהק ןעֶּביִז איִד ןּופ םיִכָאְלַמ איִד ןעֶנעֶז ןעֶרעֶטְׁש ןעֶּביִז
 ןעֶנעֶז ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד סאו תּורּונְמ ןעֶּביִז איִד דְנּוא
 :תֹולֵהְק ןעֶֶּביִז

 ב לעטיפאק
 םֹוסעֶפֶע ןיִא זיִא םאֶו הָלֲהְק רעֶד ןּופ ְּךָאְלַמ םעֶד ּוצ
 ןעֶּביִז איִד טְלאַה רעֶכְלעוֶו רעֶד טְנאָז םעֶזיִד .ּבייֵרְש
 םּורַא טְהעֶנ רעֶכְלעוֶו ,דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז ןיִא ןעֶרעֶטְׁש
 םייוז ָּךיִא :תֹורֹונְמ עֶנעֶדְלאָנ ןעֶּביִז איִד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא
 רְלּודעֶג עֶנייֵד דְנּוא טייֵּבְרַא עֶנייֵד דְנּוא םיִׂשֲעַמ עֶנייַד
 דְנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ עֶטְבעֶלְׁש ןעֶדייֵל טיִנ טְסְנאָק אּוד זַא דְנּוא

 לעֶטְסאָּפַא ןעֶנעֶז אייז ןעֶנאָז םאָו איִד טְפיִרְּפעֶג טְסאָה
 אייֵז זַא ןעֶניִפעֶג טְסאָה דְנּוא ,טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 דְנּוא ,דְלּודעֶג טאַהעֶג טְסאָה אּוד דְנּוא :שְלאַפ ןעֶנעֶז

 דְנּוא ןעֶנאָרְטְרעֶד אּוד טְסאָה ןעֶמאָנ ןייֵמ ןעֶנעוֶו ןּופ
 ןעֶנעֶק סאָד ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא :ןעֶראָועֶג דיִמ טיִנ טֶסיִּב
 :עָּביִל עֶטׁשְרֶע עֶנייֵד טְזאָלְרעֶפ טְסאָה אּוד זַא ,ריִד
 דְנּוא עֶלאַפעֶג טְסיִּב אּוד ןעֶנאַו ןּופ קְנעֶדעֶנ םּורְד
 רעֶּבָא ;םיִׂשֲעַמ עֶטְׁשְרֶע איִד אּוהְמ דְנּוא .הָבּוׁשִּת אּוהְמ
 ןעֶקיִרְקעֶוַא לעֶו דְנּוא ,ןעֶמּוק ריִד ּוצ ָּךיִא לעוֶו ;טיִנ ןעוֶו
 הָבּושַת טיִנ טְסעוֶו אּוד ןעוֶו ,טְרָא ןעֶרְהיִא ןּופ הָרֹונְמ עֶנייֵד

 ) דְנייַפ טְסאָה אּוד זַא ,אּוד טְסאָה סאָד רעֶּבָא :ןּוהְמ
 ּבאָה ָּךיִא םאָו ןעֶטיִאַלאָקיִנ איִד ןּופ םיִׂשֲעַמ איִד
 ןעֶרעֶה רֶע זאָל רֶעיֹוא ןייֵא טאָה סאָו רעֶד :דְנייַפ ְּךיֹוא
 סאָָו םעֶד ּוצ .תֹולֲהְק איִד ּוצ טְנאָז טְסייֵנ רעֶד םאִו

 םעֶד ןּופ ןעֶסֶע ּוצ ןעֶּבעֶנ ָּךיִא לעֶו טְגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא
 :טאָנ ןּופ ןֶדֵע ןֵנ םיִא זיִא סאָו ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב
 ןיִא זיִא םאָװ הָלֵהְק רעֶד ןּופ ְּךָאְלַמ םעֶד ּוצ דְנּוא

 דְנּוא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד טְגאָז ןעֶכאַז עֶזיִד .ּבייֵרְׁש אָנְריִמְס
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 ויִא דנוא ןעֶראָועֶנ טיֹוִּט זיִא רעֶד רעֶטְצעֶל רעֶד

 ָמְרֶא .עֶנייד דֶנּוא ןעדייל .עֶנייֵד םִייו .ָךיִא ;גיִדעֶּבעֶל 0
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 גְנּורעֶטְסעֶל איד דְנּוא ףײר .טְסיִּב אוד רעֶּבָא ,טַײק
 ןעֶנעֶז דְנּוא ןעֶדּוי ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶנאָז סאָו איֵד ןּופ
 טְכְראָפ ..:ןָמָׂש םעֶד ןּופ לּוׁש ַא (ןעֶנעֶז .אייֵז) טְרֶעייִנ טי
 .ןעֶדיֵל טְסעוֶו אּוד םאִו ןעֶכֶאַז אִיִד ראַפ טיַנ .ְּךִיַד

 םיִנְגְנעֶּמעֶג ןיִא ְּךייֵא ןּופ .עֶכיִלְטֶע טעוֶו ןֶטָׂש רעֶד ;העֶז
 דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְפיִרְּפעֶנ טְלאָז .רֶהְיַא יֵדְּכ .,ןעֶפְראוַוְניִיַרַא

 אייֵרְטעֶג אייֵז ,געֶט ןְהעֶצ ןעֶּבאָה ןעֶרייֵל טעװ רֶהיֵא
 ןיֹורְק איִד ןעֶּבעֶנ ריִד לעוֶו -ָךיִא דְנּוא ,טיֹוט םּוצ זיִּב
 רֶע זאָל רֶעֹוא ןייֵא טאָה םאִװ רֶעָד ;ןעֶּבעֶל ןּופ
 רעֶד - .תֹולְהְק איֵד ּוצ .טְנאָז טְסייֵג ;רעֶד םאוְו ןעֶרעֶה
 ןּופ .ןעֶרעוֶו .טְעֶדאָׁשעֶג .טיִנ טעוֶו טְגיִטְלעוֶוְרעֶּבְיַא.םאוָו
 :םְוֹומ- ןעֶטיִיווְצ .םעֶד
 ןיא .זיִא- .םִאָו הָלֵהק .רעֶד ןּופ .ְּךָאְלַמ םעֶד ּוצ דִנּוא
 רעֶכְלעוֶו ..רעֶד .טְגאָז .ןעֶבאַז - עֶזיִד - .ּבייֵרְׁש םֹומאַּנִרעֶּפ
 ְךִיִא . :דְֵרעוֶוְׁש סעֶפְראַש . סעֶניִדייֵנְש . ָאייוװָצ םאֶד טאָה
 םעֶד ןּופ לֶהּוטְׁש רעֶד ּואְװ ,טְסְניֹואוו .אּוד ּואוְו םיִיוו
 טֶסַאָה .דְנּוא ..ןעֶמאָנ ןייִמ .טְסְלֶאַה אּוד .דְנּוא ;;זיִא .ןֶטָׂש
 געֶמ איד . ןיִא ..ּוליִפַא ..ןעֶּביֹולְג .ןייֵמ  טְנֶעֶקייַלְרעֶפ ..טיִנ
 אייּב זַיַא רעֶכְלעוֶו ,תּודָע .רֶעייֵרְט .ןייֵמ . סאַּפיִטְנַא . ןּופ
 רֶעֶּבָא .; טְניֹוַאוֶו ןֶמָׂש רעֶד ּזַאו ןעֶרַאָועֶג טעֶגְרַהעֶג ָךייַא
 טְראָד .טְסאָה אּוד זַא .,היד ןעֶנעֶק .גיִנְעוַו-;ַא ּבאָה .ָּךיִא
 טאָה סאָו .םֶעָלְּב ןּופ עֶרְהעֶל איֵד ןעֶטְלאַה סאוָו איד
 איד .ראָפ ..בֵנּולְביֹורְטְש ַא .ןעֶפְראַוַו .ּוצ- קֶלֶּב טְנְרעֶלעֶב
 איד ןּופ ןעֶסֶע ןעֶלאָז אייֵז זַא- ,לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶדְניק

 -ְבֵייֵלְג .;ןִיִיַז הֶנֵזְמ ןעֶלאָז דְנּוא ,רעֶטעֶנְּפָא .ןּופ תֹונְּברָק
 עֶרְהעֶל איד ןעֶטְלאַה-.םאָו איד ְךיֹוַא אוד- טְסאָה םעֶד
 ,טָיַנ ןעוֶו רעֶּבָא .;הָבּוׁשְּת- אּוהְט -.םּּורְד :ןעֶטְיַאַלאקיִנ  ןּופ
 אייז טִיִמ לעוֶו .דְנּוא ,ןעֶמּוק .הָלאַּב .ריד ּנִצ ָּךיִא לַעוָו
 רעֶד :לִיֹומ  ןייֵמ  ןּופ .דְרעֶוש  םעֶד טיִּמ ןעֶטייֵרְטְׁש
 טְסייִג רעֶד םאו ןעֶרעֶה רֶע זאָל .רֶעוֹוא ןייַאז טאָח סאָו
 טְניִטְלַעוֶוְרעֶּביִא .םאו םעֶד ּוצ .תֹולֲהְק איִד ּוצ- טְנאָז
 ךָמ םעֶנעֶגְרַאָּבְרעֶפ םעֶד ןּופ לייֵהְמ ַא ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעוֶו
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 דְנּוא ייֵטְׁש ןעֶסייוַו ַא ןעֶּבעֶג םֶּהיִא לעוֶו .ְּךיִא דְנּוא

 "ייק סאו ,ןעֶמאָנ ןְעייֵנ ַא ןעֶּביִרְשעֶג ןייֵטְׁש םעֶד ףיֹוא
 :םֶהיֵא טְמּוקעֶּב .םאֶו  העֶד ץּוח ,טיִנ טְסייוֵו רעֶנ
 ןיִא זיִא םאִֶו .הָלִהְק .רעֶד .ןּופ .ְּךָאְלַמ  םעֶד ּוצ .דִנּוא
 ,טאָג ןּופ ןְהּוז רעֶד טְנאָז ןעֶכאַז עֶזיִד .ּבייֵרְׁש .אָריִטַאיִת
 ,רֶעייֵפ .ןּופ םאֵלְפ ַא איז יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶנייֵז טאָה רעֶד
 ְךיִא :רעֶּפּוק םעֶנייּפ איוִו ְּךייֵלְג ןעֶנעֶז םִיִפ עֶנייֵז דְנּוא
 ןעֶּביֹולְג ןייַד דְנּוא עֶּביִל עֶנייֵד .דְנּוא קְרעוֶו - עֶנייֵד םייוו
 עֶטְצעֶל עֶנייֵד דְנּוא ,דְלּודעֶג עֶנייֵד דְנּוא טְסְניִד - ןייד .דְנּוא

 ּבאָה ְּךיִא רעֶּבָא :עֶטְׁשְרֶע איִד איז רֶהעֶמ ןעֶנעֶז קְרעוֶו
 עֶכְלעֶוֶו לֶבָזיִא איֹורְפ איִד טְזאָל אּזד זַא ,ריִד ןעֶנעֶק םאָד
 דְנּוא טְרְהעֶל איִז רֶנּוא .הֶאיִבְנ ַא זיִא איִז זַא טְנאָז

 ןעֶסֶע ּוצ רִנּוא ןייַז ּוצ הנֵזְמ ,טְכעֶנְק עֶנייֵמ טְֶרְהיֵפְרעֶפ
 -עֶב טייֵצ  רֶהיֵא ּבאָה ָךיִא דְנּוא :רעֶטעֶנְּפָא ןּופ תֹונָּבְרַק
 טיִנ .ליוז איִז דנּוא .ןּוהָט הָבּוׁשְּת לאָז איז זַא ןעֶּבעֶג
 איֵז לעוֶו ְּךיִא הֹעָז :תּונְז עֶרְהיִא ןעֶנעוֶו ןּוהְט .הָבּוׁשְּת
 רֶהיֵא טיִמ םאִו איד דְנּוא .טעּב ַא ןיִא ןעֶפְראַוְנייַרַא
 טיִנ ןּוהְט אייֵז ןעוֶו ,תֹורָצ עֶסיֹורְג . ןיִא  ןעֶרּוהְמּורַא
 עֶרְהיִא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא :םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵז ןּופ . הָבּוׁשִּת
 ןעֶסיוִו ןעֶלעֶו תֹולֲהְק עֶלַא .דְנּוא ;ןעֶנאָלְׁש טיֹוט רעֶדְניִק
 איֵד דְנּוא ןעֶריִנ איד טְשְראָפ רעֶכְלעוֶו רעֶד/ ןיִּב ָּךיִא זַא

 ְךאָנ ןעֶביִלְטיִא ןעֶּבעֶג ְּךייַא לעוֶו ָּךיִא דְנּוא .רעֶצְרעֶה
 עֶגיִרְּביִא איִד ְּךייַא ּוצ אָז .ְךיִא רעֶּבָא :קְרעוֶו עֶרֶעייֵא
 עֶזיִד טיִנ ןעֶּבאָה עֶליִפ איו ,אָריִטַאיִת ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו
 ןּופ םיִנעָפיִט איִד טְסּואוְועֶג טיִנ ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו .ּועְּרִהעַל
 ְךיַא ףיֹוא טיִנ געֶל ְּךיִא ;ןעֶנאָז אייז איו ,ןֶמָׂש םעֶד
 טְלאַה טאָה .רֶהיֵא םאִז רעֶּבָא :טְסאַל עֶרעֶדְנַא עֶנייֵק
 -ךעֶּביִא סאָו רעֶד דְנּוא :ןעֶמּוק לעזֶז ָּךיִא ויִּב טֶסעֶפ
 םֶהיֵא ,ףֹוס םּוצ זיִּב קְרעוֶו עֶנייֵמ טיִה ךְנּוא טְגיִטְלעוֶו
 טעֶו .רֶע דְנּוא :םִיֹוג איִד רעֶּביִא טְכאַמ ןעֶּבעֶג ָּךיִא לעוֶו
 ְךייֵלְג ,טּור עֶנְרעֶזייֵא עֶנייֵא טיִמ ןעֶשְרעֶה אייֵז רעֶּביִא
 יֹוזַא ;ןעֶכאָרְּבּוצ ןעֶנעֶז רעֶּפעֶט ַא ןּופ םיִלָּכ .איד-איוװ
 דְנּוא :ןעֶטְלאַהְרעֶד רעֶטאָפ ןייֵמ ןּופ ְךיֹוא ּבאָה ְּךיִא .איוַו
 סאוָו רעֶד :ןעֶרעֶטְׁשְנעֶגְראָמ םעֶד ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לעֶוֶו ָּךיִא
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 טְנאָז טְסייֵג רעֶד סאו ןעֶרעֶה רֶע זאָל רֶעיֹוא ןייֵא טאָה
 ;תֹולִהְק איִד ּוצ

 ב לעטיפאק
 .םיִדְרַס ןיִא זיִא סאוָו הָלִהְק רעֶד ןּופ ְּךֶאְֶלַמ םעֶד ּוצ דְנּוא
 ןעֶּביִז איִד טאָה רעֶכְלעוֶו רעֶד טְנאָז ןעֶכאַז עֶזיִד .ּבייֵרְׁש
 םייװ ְּךיִא ןעֶרעֶמְׁש ןעֶּביִז איִד דְנּוא טאָג ןּופ רעֶטְסייֵג
 טְסְּבעֶל אּוד זַא ןעֶמאָנ ַא טְסאָה אּוד זַא ,קְרעוֶו עֶנייֵד
 ניִטְסעֶפעֶּב דְנּוא ףיֹוא ּךיִד קעוֶו :טיֹוט טְסיִּב אוד דְנּוא
 ;טיֹוט םּוצ טְנעֶהאָנ ןעֶנעֶז סאָו ןעֶכאַז עֶניִרְּביִא איִד
 ןעֶמאַקְלאַפ קְרעוֶו עֶנייֵד ןעֶניִפעֶג טיִנ ּבאָה ְָּךיִא ןיִראָו
 -ךעֶד טְסאָה אּוד איו קְנעֶדעֶנ םּורְד :טאָנ םעֶנייֵמ ראָפ
 אּוהְט דָנּוא טְסעֶפ טְלאַה דְנּוא טְרעֶהעֶנ דְנּוא ןעֶטְלאַה
 ןעֶקעוֶוְפיֹוא טיִנ ְּךיִד טְסעֶו אּוד ןעוֶו םּורְד .הָבּוׁשת
 טיִנ טְסעֶװ אּוד דְנּוא .בָנֵנ ַא אי ןעֶמּוק ְָּךיִא לעֶו
 :ןעֶמּוק ריִד רעֶּביִא לעֶו ְּךיִא הָעָׁש עֶכְלעוֶו ןיִא ןעֶסיוִו
 םאוָו סיִדְרַס ןיִא ןעֶמעֶנ עֶכיֵלְמֶע ְךיֹוא טְסאָה אּוד רעֶּבָא
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶרֶעייֵז טְקעֶלְפעֶּב טיִנ ןעֶּבאָה
 :ביִדְריוז ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָָו ןעֶסייו ןיִא ןעֶהעֶגְמּורַא ריִמ טיִמ

 ןעֶרעֶו טעֶדייֵלְקעֶנ יֹוזַא טעוֶו טְניִטְלעוֶוְרעֶּביִא סאוָו רעֶד ?
 -ָםיֹוא ןעֶמאָנ ןייַז טיִנ לעוֶו ְּךיִא דְנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶסייוֵו ןיִא
 ןעֶמאָנ ןייַז לעוֶו ְָּךיִא דְנּוא ,םִיַחַה רֶּפֵס םעֶד ןּופ ןעֶקעֶמ
 :םיִכָאְלַמ עֶנייֵז ראָפ דְנּוא רעֶטאָפ ןייֵמ ראָפ ןעֶנעֶקעֶּב
 רעֶד סאו ןעֶרעֶה רֶע זאָל רֶעיֹוא ןייֵא טאָה סאוָו רעֶד
 ; תֹולָהְק איֵד ּוצ טְנאָז טְסייֵג
 ןיִא זיִא םאֶח הָלֲהְק רעֶד ןּופ ְּךָאְלַמ םעֶד ּוצ דנּוא
 ,רעֶניִלייֵה רעֶד טְנאָז ןעֶכאַז עֶזיִד .ּבייַרְש אָיְפְלעֶדאַליִפ
 ןּופ לעֶסיִלְׁש םעֶד טאָה םאָָו רעֶד ,רעֶניִטְפאַהְרְהאָוָו רעֶד
 ןעֶסיִלְׁשְרעֶפ טעוֶו רעֶנייֵק דְנּוא טְנעֶּפֶע סאוָו רעֶד ,דִוָד
 עֶנייֵד סייוֵז ָּךיִא :טְנעֶפָע רעֶנייֵק דְנּוא טְסיִלְשְרעֶפ דְנּוא
 עֶנעֶפָא עֶנייֵא טְלעֶטְׁשעֶנ ריִד ראָפ ּבאָה ְּךיִא ;העֶז ;קְרעֶו
 אּוד ןיִראָו ;ןעֶמיִלְׁשְרעֶפ ןאָק רעֶנייֵק עֶכְלעוֶו ,ריִהֵט
 -ךעֶד טְראָװ ןייֵמ טְסאָה דְנּוא ;טְפאַרְק עֶנייֵלְק טְסאָה
 :ןעֶמאָנ ןייֵמ טְנעֶקייֵלְרעֶפ טיִנ טְסאָה דְנּוא ןעֶטְלאַה
 עֶבְלעוֶו ןֶטָׂש םעֶד ןּופ לּוׁש רעֶד ןּופ איד ּביִנ ְּךיִא ,העְד



 ג ןנחוי ןוֿפ גנוקעלּפ :טנא איד
 -ייֵנ ,טיִנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,ןעֶדּוי ןעֶנעֶז אייֵז זַא ןעֶנאָז
 זַא ןעֶכאַמ לעֶװ ְּךיִא ,העֶז ;ןעֶניִל ןעֶנאָז אייֵז טְרֶע
 ,םיִפ עֶנייֵד ראָפ ןעֶקיִּב ְּךיִז דְנּוא ןעֶמּוק ןעֶלאָז אייֵז
 :טְּביִלעֶג ְךיִד ּבאָה ְּךיִא זַא ןעֶסיוז ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא
 עֶנייֵמ ןּוּפ טְראָו סאָד ןעֶטְלאַהעֶג טְסאָה אּוד לייוֵװ
 הָעָׁש רעֶד ןּופ ןעֶטְלאַה ךיד ְּךיֹוא ָּךיִא לעוֶו ,דְלּודעֶג
 ,טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד ףיֹוא ןעֶמּוק טעוֶו םאוָו גְנּופיִרְּפ ןּופ
 םּוק ְּךיִא :דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואוְו םאִוְז איד ןעֶפיִרְּפ ּוצ
 רעֶנייֵק יֵדְּכ ,טְסאָה אּוד סאָו טְסעֶפ טְלאַה ;דִניִחְׁשעֶנ
 -ךעֶּביִא םאָו רעֶד :ןיֹורק עֶנייַד ןעֶמעֶנְקעוֶוַא ִיַנ לאָז
 לעֶּפְמעֶמ םיִא לייַז ַא ראַפ ןעֶבַאַמ ָּךיִא לעוֶו םעֶד טְגיִטְלעוֶו
 ןעֶהעֶנְסיֹורַא רֶהעֶמ טיִנ לאָז רֶע דְנּוא ,טאָנ ןייֵמ ןּופ
 ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶּבייֵרְׁש םֶהיֵא ףיֹוא לעד ָּךיִא דְנּוא
 ןייֵמ ןופ טאָטְש רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד דָנּוא םאָנ ןייֵמ
 -יֵה ןופ ּפּורַא טְמּוק סאָו םִיַלָׁשּורְי ןֶעייֵנ םעֶד ןּופ טאָג
 סאוָו רעֶד :ןעֶמאָנ ןֶעייֵנ ןייֵמ דְנּוא טאָ ןייֵמ ןּופ לעֶמ
 טְגאָז טְסייֵג רעֶד סאו ןעֶרעֶה רֶע זאָל רֶעיֹוִא .ןייֵא טאָה
 :תֹולֲהְק איִד ּוצ
 אָיִקיִדֹואְל ןיִא זיִא םאָוָו הָלֵהְק רעֶד ןּופ ְּךָאְלַמ םעֶד ּוצ דֶנּוא-
 רֶעייֵרְטעֶג רעֶד ןֵמָא רעֶד טְנאָז ןעֶכאַז עֶזיִד .ּבייַרְׁש
 -עָּב רעֶד ןּופ ּביֹוהְנָא רעֶד ,תּודֵע רעֶניִטְּפאַהְרְהאָו .דְנּוא
 5 אּוד זַא .קְרעוֶו עֶנייֵד סייוֵו ָּךיִא :טאָג ןּופ סיִנעֶפעֶׁש
 טְסְלאָו יַאֵוְלַה ;םעֶראַו טיִנ דְנּוא טְלאַק טיִנ טְסיִּב
 אּוד לייוַו רעֶּבָא :םעֶראַו רעֶדָא טְלאַק ןעֶועֶועֶג אּוד
 ,םעֶראו טיִנ דְנּוא טְלאק טיִנ דְנּוא .ְּךיֵלְּבעֶל רּונ טְסיִּב
 אּוד לייוַו :ליֹומ ןייֵמ םיֹוא ןֶעייֵּפְׁשְסיֹוא ָּךיִד ְּךיִא לעוֶו

 דְנּוא ןעֶנעֶמְרעֶּפ ליִפ ּבאָה דנּוא ְךייֵר ןיִּב .ָּךיִא טְסְנאָז
 זַא טיִנ טְסייוֵו אּוד דְנּוא ,טיֹונ ְּךאַז ןייק ןיִא ּבאָה ָךיִא
 דְנּוא ,םעֶרָא דְנּוא .ְּךיִלְרעֶמעֶי דְנּוא ,דְנעֶלֶע טֶּסיִּב אּוד
 אּוד זַא הָצֵע ןייֵא ריד ּביִנ ְךיִא :טעֶקאַנ דְנּוא . ,דֶניֵלְּב
 ,רֶעִייפ םיִא טְרעֶטייֵלעֶג דְלאָנ ןעֶפיֹוק ריִמ ןּופ טְסְלאָז

 ידְּכ ,רעֶדייֵלְק עֶּפייֵו .דְנּוא ,ןייז ךייֵר טְסְלאָז .אּוד יִדַּכ
 דְנאַש עֶסיֹולְּב עֶנייֵד דְנּוא ןעֶדייֵלְקְנָא ךיִד טְסְלאָז אּוד
 ןעֶניֹוא עֶנייֵד ּבְלאַז דְנּוא ;ןעֶרעוֶו טְקעֶלְּפְטְנַא טיִנ לאָז

629 

 16 יי

11 

 שפ ץ--

14 



 ד נ ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד 0
 םאִו עֶליִּפ יֹוזַא :ןעֶהעֶז שלא אוד יִדְּכ ,ןעֶּבְלאַז ּױצ 9

 אייז םּורְד ,גאָלְׁש דְנּוא !ְּךיִא ףאָרְטְש .ּביל ֿבאָה ְךיִא
 רעֶד אָייִּב העָמְׁש:ְךיִא ,העֶז :הָּבּוׁשְּת אּוהְט .דְנּוא גיִרְּפייֵא 0

 רעֶּה לּוק ןייֵמ טעוֶו .רעֶנּויִא- ןעוֶו -;ןָא ּפאַלק .רְנּוא ריִהְט
 ּוצ ְּךיִא לעֶו יֹוזַא ,ןעֶנעֶפֶע ריִהְט איִד טעוֶו דִנּוא ןעֶר
 רֶעי דְנּוא ,ןעֶּפִע םֶהיֵא טִיִמ :לעז דְנּוא ןעֶמּוקְנייַרַא םֶהיֵא

 ְךיִא לעוֶו םעֶד טְניִטְלעוֶוְרעֶּביִא םאָו רעֶד :ריִמ טיִמ 1
 ,להּוטש  ןייֿמ ףיוא ןעֶציִז ריִמ טיִמ לאָז רֶע זַא ןעֶּבעֶג
 ְךיִמ ּבאָה דנּוא טְניִטְלעֶוְרעֶּביִא .ּבאָה ָּךיִא איו .יֹוזַא

 רעֶד :לֶהּוטְש ןייִז ףיֹוא .ּרעֶטאָפ ןויִמ טיִמ טְצעֶזעֶג 2
 רעֶה .סאוָו ןעֶּרעֶה :רֶע .זאָל .רֶעיֹוא  ןייֵא טאָה םאוָו
 :תֹולֲהְק איד ּוצ טְנאָז טְסייֵג

 ד:לעטיֿפאק
 ריִהְט ַא העְז דְנּוא  ,ןעֶהעֶזעֶגָךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד ְּךאָנ 1

 םאִּד רדְנּוא ,ןעֶראוָועֶג .טְּכאַמעֶנְפיֹוא .לעֶמיִה םיִא זיִא
 ןעֶועוֶועֶג זיִא טְרעֶהעֶג ּבאָה :ְּךיִא סאוָו -לֹוק :עֶטְשֶרֶע
 ריֿמ-טוִמ ;טאָה סאוָו ,רֶפֹוׂש ַא .ןּופ לֹוק- סאָד איוז ְּךייֵלְנ
 לעו'ְּךיִא .ּדְנּוא רעֶהַא ףיֹורַא םּוק ;טְנאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶג
 ;ןעֶּהעֶׁשעֶג' ְּךאָנְרעֶד זּוּמ םאִו ןעֶכאַז איִד .ןעֶזייוו  רוָד

 לֶהּוטְׁש ַא העֶז דְנּוא טְסייֵג םיִא ןעֶזעוֶועֶג ּךיִא ןיִּב ָּךייֵלְנ 2
 ןעֶסעֶזעֶג' זיִא רעֶנייֵא דְנּוא- ,לעֶמיִה םיִא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא

 -עָב ָּךייֵלְג זיִא !עֶנעֶסעֶזעֶג ּרעֶד דְנּוא :לְהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא 8
 ,םיִּדְראַט ַא ןּופ דנּוא םיִּפְסַי -ַא ןּופ ןייֵטְׁש ַא ּוצ ןעֶזעוֶו
 ,לְהּוטְׁש םעֶד םּורַא ןעֶזעוֶועֶנ זיִא ןעֶניֹוּב-ְןעֶנעֶר ַא דְנּוא

 םּורַא דְנּוא :דאַנְראַמְס ַא ןוֿפ טְלאַטְׁשעֶג איד איז ְּךייֵלְג 4
 גיֵצְנאוַוְצ .דְנּוא רֶעיֿפ ןעֶהעֶזעֶג ָךיִא .ּבאָה' לֶהּוּטִש .םעֶד
 גיִצְנאוַוְצ דְנּוא .רֶעיִפ ןעֶלְהּוטְׁש איד ףיוא דְנּוא ,ןעֶלְהּוּטִׁש
 ףיֹוא דנּוא ,רעֶדייֵלְק עֶסייוו' ןיִא טעֶדייֵלְקעֶג  ,ןעֶציִז םיִנֹקְז

 לְהּוטְׁש םעֶד ןּופ דְנּוא :ןעֶניֹורְק עֶנעֶדְלאָנ םֹעָק עֶרֶעייֵז 2
 ןעֶּביִז דְנּוא ;תֹולֹוק דְנּוא ןעֶציֵלְּב ןעֶנְנאַנעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז
 ,לְהּוטְׁש םעֶד ראָפ טְנעֶרְּבעֶנ ןעֶּבאָה .רֶעייַפ ןּופ רעֶקאַלֿפ

 ראַפ הָנּוא :טאָנ ןּוֿפ רעֶטְסייֵג .ןעֶּביִז איִד ןעֶנעֶז סאו 6
 ְךייֵלְנ ַי םעֶנְרעֶזעֶלְג ַא איו ןעֶזעוֶועֶנ זיִא לֵהּוטִש םעֶד
 לֶהּוטְׁש םעֶּד ןּופ ןעֶטיִמ רעֶד ןיִא דְנּוא ;לאָטְּפיִרְק וצ



 1 ה ד ןנחוי ןוֿפ גנוקעלּפטנא איד
 לוּפ תֹויַח רֶעיִפ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז לֶהּוּטְׁש םעֶד םּורַא דְנּוא
 7 איִד דִנּוא :ןעֶטְניִה ןּופ דְנּוא טְנעֶראָפ ןּופ ןעֶניּוא טיִמ
 איִד דְנּוא ,ּבייֵל ַא אי ְּךייֵלְנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָיַח עָמְׁשִרֶע
 הָיַח עֶטיִרְד איִּד ּדְנֹוא ;ּבְלאַק ַא איז ְּךיִיַלְג הָיַח עֶטייוֵוְצ
 דְנּוא .ׁשְנעֶמ .ַא ןּופ איו יֹוזַא םיִנָּפ סאָד טאַהעֶנ טאָה

 יִנעָהיִלְפ ַא אי ְךייֵלְנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא הָיַח עֶטְרֶעיִפ איד
 רעֶּכיִלְטיִא ןעֶּבאָה .תֹויַח .רֶעיִּפ איד .דְנּוא :רעֶלְדָא רעֶניִד
 גיִנעועֶניִא ןּוֿפ ְךיִז םורַא .דְנּוא ,לעֶניִלְפ סְקעֶז טאַהעֶג
 באָט עֶהּור עֶנייֵק טיִנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ;ןעֶניֹוא טיִמ לּופ
 ,ןעֶנאָז אייֵז לייוַוְרעֶד טְּכאַנ- דְנּוא

 רעֶד .טאָנ ראָה רעֶד זיִא ;גיִלייַה ;גיִלייֵה :גיִלייֵה
 דְנּוא ,זיִא דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶכְלעוֶו ,רעֶגיִטְכעֶמְלַא
 :ןעֶמּוק טעוֶו

 דְנּוא טייְֵכיִלְרעֶה ןעֶּבעֶּג ןעֶלעוֶו תֹויַח איִד ןעוֶו דְנּוא
 ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רעֶכְלעוֶו םעֶד ּוצ קְנאַד דנּוא דֹוֹבְּכ
 :טייֵקְניִּבֶע ּוצ טייֵקְניִּבְצ ןּופ טְּבעֶל רעֶכְלעוֶו ,לְהּוּטִׁש םעֶד
 10 ןעֶלאַפְרעֶדיִנַא םיִנֹקְז ֿניִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ איד ןעֶלעוֶו
 לֵהּוטְש םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רעֶּכְלעוֶו .םעֶד ראָפ
 ןּוֿפ טְּבעֶל רעֶכְלעוֶו םעֶד ּוצ ןעֶקיִּב ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְנּוא

 ןעֶניֹורְק עֶרֶעייֵז ןעֶלעוֶו דְנּוא : ,טייקְניִּבִע .ּוצ  טֹייקְניִּבַע
 :ןעֶנאָז אייֵז לייוַוְרעֶד לֶהּוטְש םעֶד ראָפ ןעֶּפְראוַוְרעֶדיִנַא

 ן| זַא ,טאָנ רנֹוא ראה רעֶזְנּוא .גיִדְריִו  טְזיִֵּב .אּוד
 דָנּוא רֹובָּכ דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה ןעֶטְלאַהְרעֶד טְסֶלֶאָז אוד
 ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶבאַז של טְסאָה אּוד ןיִראָו !טְכאַמ
 דְנּוא .ןעֶראוָועֶג איִיֵז ןעֶנעֶז ןעֶליוו ןייד .ְּךְרּוד דְנּוא
 :ןעֶפַאַׁשעֶּב ןעֶנעֶז

 .ה .לעטיפאק
 } ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ,ךוּב ַא לְהּוּטִׁש םעֶד ףיוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רעֶּבְלעוֶו םעֶד
 דְנּוא ניִנעוֶוְסיֹוא ןּופ דְנֹוא גיִנעוֶועֶניִא ןּופ ןעֶּביִרְׁשעֶג
 2 ןעֶהעֶזעֶנ ּבאָה ָּךיִא דנּוא :לעֶניִז ןעֶּביִז טיִמ טְלעֶניִזְרעֶפ
 ְךיֹוה ַא טיִמ ןעֶּפּורעֶנְסיֹוא טאָה סאו ְּךָאְלַמ .ןעֶקְראַטְׁש ַא
 איד דְנּוא ןעֶבאַמּוצְפיֹוא ךוּב םאָד ניֵדְריוו זִיִא רעוֶו ;לֹּוק
 3 ּםעֶד ןיִא רעֶנייֵק דְנּוא ?ןעֶכעֶרְּבּוצְפיֹוא ןּופְרעֶד תֹומיֵּתֲח
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 ה ןנחוי ןופ גנוקעלפטנא איד
 רֶעֶד רעֶטְנּוא רעֶדָא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא רעֶדָא לעֶמיִה
 וליִּפַא טיִנ ,ןעֶבאַמְפיֹוא ְּךּוּב םאָד טְנאָקעֶג טאָה רֶרֶע
 לייַװ ,טְנייֵועֶג רֶהעֶז ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :ןעקּוק ףיֹורְד
 ְךּוִּב סאָד ןעֶראָועֶג ןעֶנּופעֶג גיִדְריִו םיִנ זיִא רעֶנייֵק

 רעֶנייֵא דְנּוא :ןעֶקּוק ּוצ ףיֹורְד םיִנ ּוליִפַא ,ןעֶכאַמּוצְפיֹוא ?
 העְז ;טיִנ ןייו טְנאָועֶג ריִמ ּוצ טאָה םיִנֹקְז איֵד ןּופ
 לעֶצְראוָו איד .הָדּוהְי םֶבֵׁש םעֶד ןּופ זיִא סאו ּבייֵל רעֶד
 -אַמּוצְפיֹוא ְָךּוּב םאָד טְגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא טאָה ,רִוָד ןּופ
 :ןּופְרעֶד תֹומיִתַה ןעֶּביִז איִד דְנּוא ןעֶכ
 ֶנּוא לֶהּוטְש םעֶד ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶהעֶועֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 םאֵל ַא םיִנֹקְז איֵד ןעֶטיִמ ןיִא דְנּוא תֹויַח רֶעיִפ איִד
 טאַהעֶנ טאָה םִע דנּוא ,ןעֶטְכאָׁשעֶג איו יֹוזַא ןעֶהעֶטְׁש
 איד ןעֶנעֶז סאָו ןעֶניֹוא ןעֶּביִז דְנּוא רעֶנְרעֶה ןעֶּביִז
 עֶצְנאַנ איִד ּוצ ןעֶנעֶז איֵד ,טאָנ ןּופ רעֶטְסייֵג ןעֶּביִז
 טאָה דְנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא רֶע דְנּוא :טְקיִׁשעֶגְסיֹורַא דֶרֶע
 רעֶכְלעוֶו םעֶד ןּופ דְנאַה עֶטְכעֶר איִד ןּופ ןעֶמּונעֶג םִע
 טאָה רֶע ןעֶו דְנּוא :לְהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא
 רֶעיִפ איִד דְנּוא תֹויַח רֶעיִּפ איִד ןעֶנעֶז ,ןעֶמּונעֶג ְךּוּב םאָד
 םאֵל םעֶד ראָפ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא םיִנֵקְז גיִצְנאוַוְצ . דְנּוא
 דְנּוא ףְראַה ַא טאַהעֶג טאָה אייֵז ןּופ רעֶכיֵלְטיִא דְנּוא
 איד ןעֶנעֶז םאָו .תֶרֹוטְק טיִמ לּופ ןעֶקעֶּב עֶנעֶדְלאָג
 ןעֶגְנּוזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :עֶגיִלייֵה איִד ןּופ תֹוליִפְּת
 ,טְגאָזעֶג רְנּוא גְנאַזעֶג ןְעייֵנ א

 איד דְנּוא ןעֶמעֶנ ּוצ ְּךּוּב סאָד אּוד טְזיִּב גיִדְריוִו
 -עֶנ טְסיִּב אּוד ןיִראָו ,ןעֶנעֶפֶע ּוצ ןּופְרעֶד תֹומיִתֲח
 -עֶנ טּולִּב ןייד ָּךְרּוד טְסאָה דִנּוא ,ןעֶראוָועֶנ ןעֶטְכאָׁש
 דְנּוא ןֹוׁשָל רֶנּוא טֶבֵׁש םעֶדעֶי ןּופ טאָג ּוצ טְּפיֹוק
 -נּוֵא ּוצ טְכאַמעֶג אייֵז טְסאָה דְנּוא :יֹוג דְנּוא קְלאַפ
 אייז דְנּוא םיִנֲהֹּכ דְנּוא ְּךייֵרְניִנעֶק ַא ראַפ טאָג םעֶרעֶז

 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶׁשְרעֶה ןעֶלעוֶו
 ןּופ לֹוק ַא טְרעֶהעֶג ּבאָה דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 איד דְנּוא תֹויַח איִד דְנּוא לֶהּוטְׁש םעֶד םּורַא םיִכָאְלַמ עֶליִפ
 דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ ןעֶזעוֶועֶג זיִא לְהאָצ רֶעייֵז דְנּוא ,םיִנֹקִז
 ;דְנעֶזיֹוט לֵאָמ דְנעֶזיֹוט ליִפ דְנּוא דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ לאָמ



 ֹו ה ןנחוי ןוֿפ גנוקעלּפטנא איד
 ,לֹוק ָךיֹוה ַא טיִמ טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה עֶבְלעוֶו

 ןעֶראָועֶג ןעֶטְּכאָׁשעֶג זיִא םאוָו םאַל םאָד זיִא גיִדְריוִו
 דְנּוא ,םּוהְטְכייֵר דְנּוַא ,טְפאַרְק ןעֶטְלאַהְרעֶד לאָז רֶע זַא
 נייקְביִלְרעֶה דְנּוא ,דֹובָּכ דְנּוא ,טְכאַמ דְנּוא .הָּמִכָח
 ;הָכָרְּב דְנּוא

 דְנּוא לעֶמיִּ םיִא זיִא םאִו םיִנעֶּפעֶׁשעֶּב םעֶּכיִלְטיִא דְנּוא
 םעֶד ןיִא דְנּוא דֶרֶע רעֶד רעֶטְנּוא דְנּוא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 ,ןעֶנאָז טְרעֶהעֶג ְּךיִא ּבאָה ,אייֵז ןיִא זיִא סאוָו סעֶלַא דְנּוא ,םַי

 ּוצ דָנּוא לְהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא טְציִז רעֶכְלִעֶו םעֶד ּוצ
 דְנּוא ,דֹובָּכ רעֶד דְנּוא ,הָכָרְּב איִד ןייַז לאָז םאֵל םעֶד
 טייֵקְניִּבֶע ןּופ טְּפאַרְק איִד דִנּוא .טייקְכיִלְרעֶה איד
 ;טייקְניִּבְע וצ

 איד דְנּוא ;ןֵמָא ,טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה תֹויַח רֶעיִפ איִד דְנּוא

 :טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶלאַפעֶגְרעֶריִנַא ןעֶנעֶז םיִּנקְז
 ו לעטיפאק

 -עֶנְפיֹוא טאָה םאֵל םאָד ןעוֶו ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא
 ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,תֹומיִתַח ןעֶּביִז איָד ןּופ םֶנייֵא טְכאַמ
 טיִמ אי יֹוזַא ןעֶנאָז תֹויַח רֶעיִפ איִד ןּופ עֶנייֵא טְרעֶהעֶג
 ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :םּוק ,רעֶנּוד ַא ןּופ לֹוק םעֶד
 ףיֹורְד זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶד דְנּוא ,דְרעֶפ םייוַז ַא העָז דְנּוא
 םֶהיֵא ּוצ טאָה ןעֶמ דְנּוא ןעֶניֹוּב ַא טאַהעֶג טאָה ןעֶסעֶזעֶנ
 ןייַא סֶלַא ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא רֶע דְנּוא ,ןיֹורְק ַא ןעֶּבעֶנעֶג
 ;ןעֶניִטְלעוֶוְרעֶּביִא ּוצ דְנּוא רעֶניִטְלעוֶוְרעֶּביִא
 הָמיֵּתֲח עֶטייוֵוְצ איִד טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעֶו דנּוא
 דְנּוא :םּוק ןעֶנאָז הָיַח עֶטייוֵוְצ איִד טְרעֶהעֶנ ָּךיִא ּבאָה
 ,םעֶטיֹור ַא ,דְרעֶפ סעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סֶע
 ןעֶמ טאָה ןעֶסעֶזעֶג ףיֹוּרָד זיִא רעֶכְלעוֶו םעֶד ּוצ דְנּוא
 הֵרָע רעֶד ןּופ ןעֶדיִרְפ ןעֶמעֶנְקעוֶוַא לאָז רֶע זַא ןעֶּבעֶגעֶג
 ןעֶטְכאַלְׁש ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶלאָז אייֵז יִדְּב דְנּוא
 :דְרעוש םעֶסיֹורְג ַא ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא ּוצ טאָה ןעֶמ דְנּוא
 הָמיֵתֲח עֶטיִרְד איִד טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה רֶע ןעֶו דִנּוא
 ָךיִא דְנּוא .םּוק ,ןעֶנאָז הָוַח עֶטיִרְד איד טְרעֶהעֶג ָּךיִא ּבאָה
 רעֶד דִנּוא ,דְרעֶּפ סעֶצְראוַוְׁש ַַא ,העְז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ְּבאָה
 לאָׁשְנאָו ַא טאַהעֶג טאָה ןעֶסעֶזעֶג ףיֹורְד זיִא רעֶּכְלעֶו
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 ו ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד 4
 ַא איו יֹוזַא טְרעֶהעֶנ ֿבאָה ָּךיִא דְנּוא ;דְנאַה עֶנייֵז ןיִא 6

 ץייװ םֶאָמ ַא ,ןעֶנאָז תֹויַח רֶעיִפ איִד ןעֶטיִמ ןיִא לֹוק
 ַא ראַפ ןעֶטְשְרעֶנ םָאָמ אייֵרְד דנוא ,ןעֶׁשאֶרְנ ַא ראַפ
 ךְנּוא לֶהֶע םאָד טיִנ ּבְראַדְראַפ דנּוא .,רניד 'רג ;ןעֶׁשאָרְנ
 : ןייוֵו םעֶד
 עֶטְרֶעיִפ איד טְּכאַמעֶנְפֹוא .טאָה רָע ןעוֶו דְנּוא
 עֶטְרֶעַופ רעֶד ןּופ לֹוק םאֶד טְרעֶהעֶג ָּךיִא ּבאָה ,הָמיִתַח

 ַא ,העָז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :םּוק ןעֶגאָז הָיַח 8
 ןעֶסעֶזעֶג ףיֹורְד זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶד דְנּוא ,דְרעֶפ ָּךייֵלְּב
 זיִא לֹואְׁש רעֶד דְנּוא טוט ןעֶועֶועֶג זיִא ןעֶמאָנ ןייֵז
 ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז ּוצ טאָה ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶגְנאַגעֶגְכאָנ םֶהיֵא טיִמ
 אייז ךֶרֶע רעֶּד ןּופ לייֵהְמ ןעֶטְרֶעיִפ םעֶד רעֶּביִא טְכאַמ
 רעֶגְנּוד טיִמ דְנּוא דְרעוֶוְׁש םעֶד טיִמ ןעֶנְנעֶרְּבִמּוא ןעֶלאָז
 :ךֶרֶע רעֶד ןּופ תֹוּיַח איִד ָּךְרּוד דְנּוא טיֹוט טיִמ  דְנּוא

 ּהָמיֵתֲח עֶטְפְניִפ איד טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו דְנּוא 9
 ןּוֿפ תֹומְׁשִנ איד ַחֵּבְזֿמ םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ָּךיִא ּבאָה
 םעֶד ןעֶנעוֶו ןעֶראוָועֶג ֹטְכאַרְּבעֶנְמּוא ןעֶנעֶז םאִִו איִד
 אֹייֵז םאִו םיִנְנייֵצ םעֶד ןעֶנעֹוֶו הְנּוא טאָג ןוֿפ טְראוָו

 ַא טיִמ ןְעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ::ןעֶטְלאַהעֶנ ןעֶּבאָה 0
 דְנּוא רעֶניִלייֵה ָא גְנאַל איז ;טְנאָזעֶג דְנּוא לֹוק ךיֹוה
 טְסִיַּב דְנּוא טיִנ אּוד טְסעֶטְּכיִר ,רעֶטְסייֵמ רעֶניִטְפאַהְרְהאוָו
 ןעֶניֹואוְו סאוָו  אוד ןופ טּולְּב ּרעֶזְנּוא ראַפ םֹּקֹונ טינ ְךיִד

 אייז ןּוֿפ ןעֶכיִלְטיִא וצ טאָה ןעֶמ דְנּוא .+דֶרֶע רעֶד ףיֹוא 1
 זַא טְנאָזעֶג אייֵז ּוצ דְנּוא ,רייֵלְק סייז ַא ןעֶּבעֶנעֶג
 לְהאָצ איד זיִּב ,טייצ עֶנייֵלְק ַא ְּךאָנ ןייַז גיִהור ןעֶלאָז אייֵז

 -ךעֶד טעֶװ רעֶדיִרְּב עֶרֶעייֵז דְנּוא טְכעֶנְקְסיִמ עֶרֶעייֵז ןּופ
 יֹוזַא ןעֶרעוֶו טעֶטעֶטעֶנ ְּךיֹוא ןעֶלעֹוֶו םאוָו ;ןעֶרעוֶו טְליֿפ
 7 1 | :אייֵז איוז

 טְּכאַמעֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו ןעֶהעֶזעֶג .ּבאָה ָּךיִא דְנּוא 2
 סיֹורְנ ַא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע ּרְנּוא ,הָמיִתַח .עֶטְסְקעֶז איִר
 ןעֶראוָועֶג ץְראַוְש זיִא ןּוז איד הָנּוא .םיִנְרעֶטיִצְדְרַע

 זיִא הָּנָּבִל עֶצְנאַג איִד דְנּוא ,רָאָה  ןּוֿפ קאַז ַא איו ְּךיִיֵלְנ
 םעֶד ןּופ ןעֶרעֶטְש איד .דנּוא .:טּוּלְּב איו .ןעֶראָוְועֶג 3

 איוז ָּךייֵלְנ ,ןעֶלאַפעֶנְפּורַא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז לעֶמיִה

 -ב



 ז'ו ןנחוי ןופ גנוקע :לּפטנא איד
 ןעֶנייַפ עֶניִטייֵצְנּוא עֶנייֵז זר טָפְראַו םיֹוּבְנעֶנייֶפ א
 רעֶד דְנּוא :דְניוִו ןעֶסיּורְנ ַא ןּופ טְלעֶקאָׁשעֶג זיִא רֶע ןעוֶו
 עֶטְלעֶקיוִועֶנּוצַא איו יֹוזַא ןעֶגְנאַגעֶג אייַּבְראַפ זיִא לעֶמיִה
 עֶרֶעייֵז ןופ ןעֶנעֶז לעֶדְנוא דְנּוא גְראַּב רעֶדעֶי דְנּוא .הָליִנְמ
 ןּופ עֶניִנעֶק איד דֶנּוא +ןעֶראָועֶּג טְקיִרעֶנְקעוֶוַא רעֶטְרֶע
 םייֵלְטְּפיֹוה איד דְנּוא ,ןעֶטְשְּרִפ איִד דְנּוא ךֶרֶע רעֶד
 רעֶדעֶי הָנּוא .עֶניִטְכעֶמ .איִד דְנּוא עֶכייֵר איִד דִנּוא
 -ךעֶפ ְּךיִז ןעֶּבאָה שְנעֶמ רֶעייֵּרְפ רעֶדעֶי דְנּוא ,טְכעֶנְק

 ןּופ ןעֶזְלעֶפ  איִד ןיִא רְנּוא .ןעֶלְהעֶה איד ןיִא ןעֶנְראָּב
 גְרעֶּב איִד ּוצ טְנאָזעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :גְרעֶּב איִד
 טְנְראַּבְרעֶפ דְנּוא .םִנּוא ףיֹוא טְלאַפ ןעֶזְלעֶפ איִד ּוצ דְנּוא
 ףיֹוא טֶציִז רעֶכְלעוֶו םעֶד ןּופ ּםיִנָּפ םעֶד ןּופ םֶנּוא
 :םאַל םעֶד ןּופ ןְראָצ םעֶד  ןּופ דְנּוא .לֶהּוטִׁש םעֶד
 ןעֶמּוקעֶג זיִא ןְראָצ ןייז ןּופ גאָט רעֶסיֹורְג רעֶד ןיִראָו
 ?ןעֶהעֶטְׁשעֶּב ןאָק רעוֶו דְנּוא

 ז לעטיּפאק

 ןעֶנעֶז םאִו םיִכָאְלַמ .רֶעיִפ ןעֶהעֶזעֶנ יִּדיִא ֿבאָה ְּךאָנְרעֶד
 דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ןּוֿפ ןעֶקֶע רֶעיִפ איִד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג

 יֵדְּכ ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶדְניוִו רֶעיִפ איִד ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶּבאָה
 טיִנ דְנּוא .דְּרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶזאָלְּב טיִנ לאָז .דְניוִו רעֶד
 ְךיִא דֶנּוא :םיוֿב ןייק ףיֹוא טיִנ דְנּוא ,םַי םעֶּד ףיֹוא
 -עֶנְפיֹוא זיִא סאו ְּךָאְלַמ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה
 ןּופ הָמיִתֲח איֵד טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,חָרְזִמ ןּופ ןעֶגְנאַג
 ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה רֶע דִנּוא ,טאָנ ןעֶּניִרעֶּבעֶל םעֶד
 אייז ֹזיִא םִע סאוָו םיִכָאְלַמ  רֶעיִפ . איִד ּוצ -לֹוק ְּךיֹוה
 :םַי םאָד דִנּוא רֶרֶע איִד ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶנ
 דְנּוא דֶרֶע איִד טיִנ ּבְראַדְרעֶפ ,טְנאָנעֶג טאָה רֶע דִנּוא
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 יג

 .ןעֶלעֶו ריִמ ויִּב ,רעֶמייֵּב איִד טיִנ דְנּוא םַי סאָד טיִנ
 ףיֹוא :טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ טְכעֶנְק איד ןעֶנעֶמְתַחְרעֶפ

 לְהאָצ איִד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :ןְרעֶטְׁש עֶרֶעייֵז
 ןייֵא ;ןעֶראָװעֶג טעֶמְתַחְרעֶפ ןעֶנעֶז סאָו איִד ןּופ
 ןעֶנעֶז רְנעֶזיֹוט ּניִצְריִפ דנּוא - רֶעיַּפ דְנּוא טְרעֶדְנּוד
 -ְניֵק איד ןּופ םיִטְבְׁש עֶלַא ןּופ ןעֶראוָועֶג טעֶמְתַחְרעֶפ
 ;לֵאָרְׂשִי ןּופ רעֶד
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 ז ןנחוי ןוֿפ גנוקעלּפטנא איד
 יתַחְרעֶּפ דְנעזיֹוט ףְלעוֶוְצ ןעֶנעֶז הָדּוהְי טְבִׁש ןּומ

 :ןעֶראוָועֶג טעֶמ
 ;דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ ןְבּואְר טְבֵׁש ןּופ
 ;דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ דֶג טֶבֵׁש ןּופ
 ;דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ רֶׁשֲא טֶבֵׁש ןּופ

 ;דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ יֵלָּתְפַנ טֶבִׁש ןּופ
 :ְנעֶזיֹומ ףְלעוֶוְצ הֶׂשַנְמ טֶבִׁש ןּופ
 ;דְנעֶזיֹומ ףְלעוֶוְצ ןֹועְמִׁש טְבִש ןּופ
 ;דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ יִוֵל טֶבֵׁש ןּופ
 :דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ רֶכשֵׂשְי טֶבֵׁש ןּופ
 ;ךְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ ןּולָבְז םֶּבִׁש ןּופ
 ;דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ םֵסֹוי טָּבִׁש ןּופ
 -ֵתַחְרעֶּפ דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ ןעֶנעֶז ןְמָיְנִּב טְבֵׁש ןּופ

 :ןעֶראָועֶג טעֶמ
 = העְז דֶנּוא ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד ְּךאָנ
 עֶלַא ןּופ ,ןעֶלְהעֶצ טְנאַקעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק סאו ,טייֵל
 םאָה ,תֹונֹוׁשְל דְנּוא רעֶקְלעֶפ דְנּוא םיִטָבְׁש דְנּוא םִיֹוג
 םעֶד ראָפ דֶנּוא לְהּוטְׁש םעֶד ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז
 עֶסייֵו ןיִא ןעֶזעוֶועֶג רייֵלְקעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,םאֵֹל

 ןעֶמְלאַּפ דְנעֶה עֶרֶעייֵז ןיִא שאַהעֶג ןעֶּבאָה דְנּוא ,רעֶדייֵלְק
 לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא :ןעֶגייוֵוְצ
 וטְגאָזעֶג דְנּוא

 טְציִז רעֶד ,טאָנ רעֶזְנּוא ּוצ ןייַז לאָז הָעּוׁשְי
 :םאֵל םעֶד ּוצ דְנּוא ,לְהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא

 ,לְהּוטְׁש םעֶד םּורַא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ עֶלַא דְנּוא
 אייֵז דְנּוא ,תֹויַח רֶעיִפ איִד דְנּוא םיִנֹקְז איִד םּורַא דְנּוא
 םעֶד ראָפ םיִנָּפ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא ןעֶנעֶז
 דְנּוא טאָג ּוצ טקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ,לְהּוטְׁש :

 ,טְבאָזעֶג
 דְנּוַא הָמְּכָח דְנּוא ,טייֵקְּכיִלְרעֶה דְנּוא ,הָכָרְּב ; ןֵמֶא
 לאָז וטְפאַרק דְנּוא ,טְכאַמ רֶנּוא ,ֹובָּכ דְנּוא ,קְנאַד
 ;טייֵקְניִּבֶע ּוצ טייקְניִּבֶע ןּופ טאָנ רעֶזְנּוא ּוצ ןייַז

 :ןֵמָא
 טאָה דְנּוא םרעֶּפְטְנֶעעֶנ טאָה םיִנֹקְז איִד ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא



 ח ז ןנהוי ןופ גנוקעלּפטנא איד
 רייֵלְקעֶנ ןעֶנעֶז סאוָו עֶזיִד ןעֶנעֶז רעוֶו ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ
 "ּוקעֶג אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶנאַַו ןּופ דְנּוא רעֶדייֵלְק עֶסייוֵו ןיִא
 אוד ,ראַה ןייֵמ ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ּבאָה ָּךיִא דְנּוא :ןעֶמ
 איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא .טְסייוֵו
 ןעֶּבאָה דְנּוא ,הָרָצ עֶסיֹורְג איִד ןּופ םיֹורַא ןעֶמּוק סאוָו
 -עֶנ םייוו אייז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶׁשאוַועֶנ רעֶדייֵלְק עֶרֶעייֵז

 5 אייֵז ןעֶנעֶז ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :םאֵל םעֶד ןּופ טּולְּב םיִא טְכאַמ
 דָנּוא גאָט םֶהיֵא ןעֶניִד דְנּוא ,טאָנ ןּופ לֶהּוּטִׁש םעֶד ראַפ
 ףיֹוא םָציִז רעֶכְלעוֶו רעֶד דְנּוא ,לעֶּפְמעֶט ןייַז ןיִא טְכאַנ
 } אייֵז :ןעֶכאַמ אייֵז אייַּב טְלעֶצעֶג ןייַז טעוֶו לְהּוטְׁש םעֶד
 -ִׁשְרּוד רֶהעֶמ טיִנ דְנּוא ,ןייַז גיִרעֶנְנּוד רֶהעֶמ טיִנ ןעֶלעוֶו
 דָנּוא ןעֶלאַפ טיִנ אייֵז ףיֹוא םעֶו ןּוז איִד רנּוא ,ןייַז גיִט
 ןיִא זיִא רעֶד םאֵל םאָד ןיִראָו :ץיִה םּוׁש ןייק טיִנ ְךיֹוא
 דְנּוא ְךּוטְסאַּפ רֶעייֵז ןייַז טעוֶו לֶהּוטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ
 ןּופ רעֶסאוַו איד ןּופ ןעֶלעוֶוְק ּוצ ןעֶרְהיִפ אייֵז טעוֶו רֶע

 ןּופ ןעֶרעֶרְט עֶלַא ןעֶשיִוְּפֶא טעֶװ טאָג דְנּוא ;ןעֶּבעֶל
 :ןעֶניֹוא עֶרֶעייֵז

 ח לעטיפאק
 הָמיִתֲח עֶטעֶּביִז איִד טְכאַמעֶנְפיֹוא טאָה רֶע ןעוֶו דִנּוא

 ַא ןּופ ְּךֶרֶע ןייֵא לעֶמיִה םיִא ןעֶזעוֶועֶג ליִטְׁש םִע זיִא
 םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז איד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :הָעָׁש עֶּבְלאַה
 אייז טאָה ןעֶמ דְנּוא ,טאָנ ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶנעֶז םאוָו
 זיִא ְּךָאְלַמ רעֶרעֶדְנַא ןייַא דְנּוא :תֹורְפֹוׁש ןעֶּביִז ןעֶּבעֶנעֶג

 דְנּוא .ַחֵּבְוִמ םעֶד אייֵב ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ
 ןעֶמ דִנּוא ,ןאַפְכיֹורְהייֵו עֶנעֶדְלאָנ ַא טאַהעֶג טאָה רֶע

 -עֶז םִע לאָז רֶע יֵדְּכ ,תֶרֹוטְק ליִפ ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה
 -לאָנ םעֶד ףיֹוא עֶניִלייֵה איִד ןּופ תֹוליִפְּת איִד טיִמ ןעֶצ
 רעֶד דִנּוא :לְהּוטְׁש םעֶד ראָפ זיִא םסאָה ַחֵּבְזִמ םעֶנעֶד
 דְנאַה רעֶד ןּופ ןעֶנְנאַנעֶגְפיֹוא זיִא תֶרֹוטְק םעֶד ןּופ ְּךיֹור

 איִד ןּופ תֹוליֵפְת איֵד טיִמ טאָנ ראָפ ָּךָאְלַמ םעֶד ןּופ

 -כיֹורְהייוִו איִד ןעֶמּונעֶנ טאָה ָּךָאְלַמ רעֶד דְנּוא :עֶניִלייַה
 םעֶד ןּופ רֶעייֵפ םעֶד טיִמ טְליִפעֶגְנָא איִז טאָה דְנּוא ,ןאַפ

 סֶע דְנּוא ;רֶרֶע איִד ףיֹוא ןעֶפְראָוָועֶג טאָה דְנּוא !ַחָּבְזִמ

 דְנּוא ןעֶציִלְּב דְנּוא ּתֹולֹוק דְנּוא ןעֶרעֶנּוד ןעֶראוועֶנ- זיִא
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 ח ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנאאיד
 ןעֶּבַאָה סָאו םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז איִד דְנּוא :םיִנְרעֶטיִצְדְרֶע ןייַא
 זַא טיִיֵרְּבעֶגְנָא .ְּךיִז ןעֶּבאָה תֹורְפֹוש ןעֶּביִז ַאיִד טאַהעֶג
 :ןעֶזאָלְּב ןְעֶלאָז אייֵז
 סֶע דְנּוא ;ןעֶזאָלְּבעֶג טאָה ְּךָאְלַמ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד דְנּוא
 טּולְּב טיִמ טְׁשיִמעֶג רֶעייֵפ דְנּוא לעֶנאָה ַא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא
 דְנּוא ; ןעֶראוָועֶג ןעֶפְראוָועֶג דְרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא סֶע דְנּוא
 -עֶנ טְנעֶרְּבְרעֶפ זיִא דְרֶע רעֶד ןּופ לייֵהְ רעֶטיִרְד רעֶד
 זיִא רעֶמייֵּב איִד ןּופ לייֵהְט רעֶטיִרְד רעֶד דְנּוא ,ןעֶראוָו
 -ְךעֶפ זיִא זאָרְג םעֶניִרְנ סעֶלַא דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג טְנעֶרְּבְרעֶפ
 : ;ןעֶראָועֶג טְנעֶרְּב

 ְךייַלְג דֶנּוא ;ןעֶזאָלְּבעֶג טאָה ָּךָאְלַמ רעֶטייווְצ רעֶד דְנּוא
 םיִא זיִא ְרֶעייֵפ טיִמ טְנעֶרְּב סאו גְראַּב רעֶסיֹורְג ַא איו
 לייַהְט רעֶטיִרְד רעֶד דְנּוא ;ןעֶראוָועֶג ןעֶפְראוָועֶגְנייִרַא םִי
 רעֶטיִרְד רעֶד דְנּוא :םּולְּב ןעֶראָועֶג זיִא םַי םעֶד ןּופ
 םיִא ןעֶנעֶז ּסאָו םיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶגיִדעֶּבעֶל איִד ןּופ לייֵהְט
 לייַהְט רעֶטיִרְד רעֶד דְנּוא ,ןעֶּבְראָטְׁשעֶנְסיֹוא ןעֶנעֶז םִי
 :ןעֶראוָועֶג ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶפיִׁש איִד ןּופ
 םִע דְנּוא ;ןעֶזאָלְּבעֶג טאָה ְּךֶאְלַמ רעֶטיִרְד רעֶד דְנּוא
 ןעֶרעֶטְׁש רעֶסיֹורְנ ַא לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶנְּפּורַא זיִא
 זיִא סֶע דְנּוא ,עֶּפְמאַל ַא איו יֹוזַא טְנעֶרְּבעֶג טאָה סאוָו
 ןעֶמיֹורְמְׁש איִד ןּופ לייֵהְט ןעֶטיִרְד םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג
 רעֶד דְנֹוַא :רעֶסאוַו איִד ןּופ ןעֶלעוֶוְק איִד ףיֹוא דְנּוא
 ּרעֶד דְנּוא .טּומְרעֶו םֶסייֵה ןעֶרעֶטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶמאָנ
 ,טּומְרעוֶו ןעֶראוָועֶג זיִא רעֶסאוַו איִד ןּופ לייֵהְט רעֶטיִרְד
 -עֶנ רעֶסאַו איִד ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ עֶליִפ דְנּוא
 :ןעֶראָועֶג רעֶטיִּב ןעֶנעֶז אייֵז לייוֵװ ןעֶּבְראָטְׁש

 רעֶד דְנּוא ;ןעֶזאָלְּבעֶג טאָה ָּךֶאְלַמ רעֶטְרֶעיִפ רעֶד .דְנּוא
 ןעֶראוָועֶג ןעֶנאַלְׁשעֶג זיִא ןּוז איִד ןּופ לייֵהְט רעֶטיִרְד
 רעֶד דְנּוא הָנָּבְל איִד ןּופ לייֵהְט | רעֶטיִרְד רעֶד דְנּוא
 רעֶּטִיַּרְד רֶעייֵז יִדְּכ ןעֶרעֶטְׁש איִד ןּופ לייֵהְט רעֶטיִרְד
 טיִנ לאָז גאָט רעֶד דְנּוא ןעֶרעוֶו רעֶטְסְניִפ לאָז לייֵהְט
 ;טְכאַנ-איִד טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא .לייֵהְט ןעֶטיִרְד ןייַז ןעֶנייֵש
 ןייֵא טְרעֶהעֶג .ּבאָה ְךיִא דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבֵאָה ָּךיִא דְנּוא
 טאָה אוו ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶהיִלְפ רעֶלְדָא



 ט ח ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד
 םאָו איִד ּוצ ,העוְו ,העוֶו ,העוֶו ,לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ טְגאָזעֶג
 תֹולֹוק עֶניִרְּביִא איד ןעֶגעוֶו ןּופ ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואוְו
 םאוו םיִכָאְלַמ אייֵרְד עֶגיִרְּביִא איִד ןּופ תֹורְּפֹוש איִד ןּופ

 :ןעֶזאָלְּב ְּךאָנ ןעֶלעוֶו
 ט לעטיפאק

 ְךיִא דנּוא ;ןעֶזאָלְּבעֶג טאָה ָּךֶאְלַמ רעֶטְפְניִפ רעֶד .דְנּוא
 לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶלאַפעֶגְּפּורַא ןעֶרעֶמְׁש ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה
 םעֶד ןעֶּבעֶנעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 רֶע .דֶנּוַא :דְנּורְנִּפֶא םעֶד ןּופ ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ לעֶסיִלְש
 דְנּוא ,דְנּורְנִּפָא םעֶד ןּופ ןעֶנּורְּב םעֶד .טְכאַמעֶגְפיֹוא טאָה
 ָךיִיַלְג .ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ .ְךיֹור ַא ןעֶנְנַאַגעֶגְסיֹורַא .זיִא .םִע
 איד דְנּוא .ןעֶביֹואְכְלאַק ןעֶסִיֹורְג ַא ןּופ .ְךיֹור רעֶד איו
 ןעֶגעוֶו ןּופ ןעֶראוָועֶג רעֶטְסְניִפ ןעֶנעֶז טְפּול איִד דְנּוא ןּוז
 ןעֶנעֶז -ּךיֹור םִעָד ןּופ דְנּוא :ןעֶנּורְּב םעֶד ןּופ ָּךיֹור םעֶד
 ןעֶמ דְנּוא ,דֵרֵע רעֶד ףיֹוא ןעֶקעֶרעֶׁשייֵה ןעֶגְנאַגעֶנְסִיֹורַא
 ןּופ ןעֶסיִדְנֶע .איִד איו יֹוזַא ןעֶּבעֶגעֶג טְכאַמ אייֵז טאָה

 -עֶג אייֵז וצ טאָה ןעֶמ דְנּוא :טְכאַמ .ןעֶּבאָה דֶרֶע רעֶד
 ןּופ זאָרְג םאֶּד ןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז ַאייֵז זַא טְגאָז
 ,םיֹוּב ןייֵק טיִנ דְנּוא ,רעֶטייֵרְק עֶנייֵק טיִנ דְנּוא רֶרֶע רעד
 ןופ הָמִיְתַח איֵד טיִנ ןעֶּבאָה סאו .ןעֶׁשְנעֶמ .איִד .טְרֶעיִיַנ
 -םִיֹוא אייֵז טאָה ןעֶמ דְנּוא :ןעֶרעֶטְׁש עֶרֶעייֵז ףיֹוא טאָג

 ןעֶלאָז אייֵז טְרֶעייֵנ ,ןעֶטעֶט טיִנ ןעֶלאָז אייֵז זַא ןעֶּבעֶנעֶב
 זיִא ןעֶניִנייֵּפ רֶעייֵז .דְנּוא ;םיִׁשָדַח םֶניִפ ןעֶניִנייֵּפ .אייֵז

 טְכעֶטְׁש רֶע ןעוֶו םיִדְגֶע ןייֵא ןּופ ןעֶגיִנייֵּפ סאָד איו ְךיִיַלְג
 ןעֶכּוז ןעֶׁשְגעֶמ ןעֶלעֶו געֶט עֶנעֶי ןיִא דְנּוא :שְנעֶמ ַא
 אייז דִנּוא ,ןעֶניִפעֶג טִיַנ םֶהיֵא .ןעֶלעוֶו .דְנּוא .טיֹוט--םעֶה
 ןופ טעוֶו טיֹוט רעֶד דְנּוא ,ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶׁשְנֹיוִו ןעֶלעוֶו
 -ייֵה איִד ןּופ ןעֶטְלאַטְׁשעֶג אֵיִד דְנּוא :ןעֶפיֹולְטְנַא .אייִז
 סָאָװ דֶָרעֶפ ּוצ איו ָּךייֵלְנ ןעֶועוֶועֶנ ןעֶנעֶז ןעֶקעֶרעֶׁש
 םעֶק עֶרֶעייֵז ףיֹוא .דְנּוא ,הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ .גיִטְראַפ ןעֶנעֶז
 הָלֵאָב ּוצ ְּךייֵלְג ןעֶניֹורְק ַאיִח יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז
 אי  יֹזַא ןעֶזעֶועֶג ןעֶנעֶז רעֶמעֶנעֶּפ עֶרֶעייֵז דֶנּוא
 טאַהעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא .:ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ .םיִנָּפ םאָד

 עֶרֶעייֵז דְנּוא ,ןֶעיֹורְפ ןּופ רָאָה איִד איז ְּךייֵלְג - רָאָה
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 :ןעֶּביֵל ןּופ ןייֵצ איִד איִח יֹוזַא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןייֵצ
 רעֶצְנאַּט איוז ְּךייֵלְנ רעֶצְנאַּפ טאַהעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דִנּוא
 -עֶג זיִא לעֶניִלַפ עֶרֶעייֵז ןּופ לֹוק םאָד דְנּוא ןעֶזייֵא ןּופ
 עֶליִפ ןּופ ןעֶנאוָוְטייֵר ןּופ לֹוק םאֶד אי ְךייֵלְנ ןעֶזעוֶו
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :הָמָחְלִמ רעֶד ּוצ ןעֶפיֹול םאִו דְרעֶפ
 ייַּפְש עֶניִכעֶטְׁש דְנּוא ןעֶסיִדְנֶע איו יֹוזַא ץְנעוֶוְׁש טאַהעֶג

 טְכאַמ עֶרֶעייֵז ןעֶועוֶועֶג זיִא ץְנעוֶוְש עֶרֶעייֵז ןיִא דְנּוא ,ןעֶצ
 יא ןעֶּבאָה אייֵז : םיִׁשָדָח ףְניִפ ןעֶשְנעֶמ איד ןעֶניִדעֶׁש ּוצ
 דָנּורְנְּפֶא םעֶד ןּופ ָּךָאְלַמ םעֶד גיִנעֶק ַא טאַהעֶג ְּךיִז רעֶּב
 ףיֹוא דְנּוא ,ןֹודַבַא ׁשיִאעֶרְּבעֶה ףיֹוא זיִא ןעֶמאָנ ןייַז םאוָו
 העָח רעֶטְשְרֶע רעֶד : ןּויְלָּפַא ןעֶמאָנ םעֶד רֶע טאָה ׁשיִקעֶרְג
 -עוֶו אייוֵוְצ ְּךאָנ ןעֶמּוק םִע העֶז ;ןעֶנְנאַנעֶג אייַּבְראַפ זיִא

 :עֶדיִד ְּךאָנ ןעֶה
 ְךיִא דְנּוא ;ןעֶזאָלְּבעֶנ טאָה ָּךָאְלַמ רעֶטְסְקעֶז רעֶד דְנּוא
 םעֶנעֶדְלאָנ םעֶד ןּופ רעֶנְרעֶה איִד ןּופ לֹוק ַא טְרעֶהעֶג ּבאָה
 םעֶד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה סאָז :טאָנ ראָפ זיִא סאו ַחֵּבְזִמ
 דְניִּב ,רָפֹוׁש םעֶד טאַהעֶנ טאָה רעֶכְלעוֶו ;ְּךֶאְלַמ ןעֶטְסְקעֶז
 םעֶד אייֵּב ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶנעֶז סאוָו םיִכָאְלַמ רֶעיִפ איֵד ףיֹוא

 -פיֹוא ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ רֶעיִפ איִד דְנּוא :תֶרֵּפ םיֹורְטִׁש ןעֶסיֹורְג
 ןעֶזעוֶועֶג טייֵרְּבעֶגְנָא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ,ןעֶראוָועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג
 ןעֶלאָז אייֵז יִדָּכ ,רֶהאָי דנּוא ׁשֶדֹח דְנּוא הָעֶׁש רעֶד ראַפ
 איד דְנּוא :ןעֶטעֶט ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןּופ לייֵהְט ןעֶטיִרְד םעֶד
 ןעֶזעוֶועֶג זיִא רעֶטייֵר איִד ןּופ ןעֶראַשְרעֶה איִד ןּופ לְהאָצ
 ּבאָה ְךיִא ;דְנעֶזיֹומ ןְהעֶצ לאָמ דְנעֶזיֹוט ןְהעֶצ לאָמ אייוִוְצ
 :לֶהאָצ רֶעייֵז טְרעֶהעֶנ
 ,דְרעֶּפ איִד טְכיִזעֶג םעֶד ןיִא ןעֶהעֶזעֶג ְךיִא ּבאָה יֹוזַא דְנֹא
 -עֶג ןעֶּבאָה איד ,ןעֶסעֶזעֶג אייֵז ףיֹוא ןעֶנעֶז סאוָו איִד דְנּוא
 עֶניִלעֶּבעוֶוְׁש דנּוא ;עֶניִנייֵטְׁשְלעֶקְניִפ רֶנּוא ,עֶניִרֶעייֵפ טאַה
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז דְרעֶפ איִד ןּופ ּפעֶק איִד דְנּוא ;רעֶצְנאַּפ
 זיִא רעֶלייֵמ עֶרֶעייֵז ןּופ דְנּוא ,ןעֶּבייֵל ןּוֿפ ּםעֶק איו ְךייֵלְנ
 עֶזיִד ןּופ : ;עֶּבעֶוְׁש דְנּוא ְךיֹור דְנּוא רֶעייַפ ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא
 ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןּופ לייֵהְט רעֶטיִרְד רעֶד זיִא ןעֶנאָלְּפ אייֵרְד
 ְךיֹור םעֶד ןּופ דנּוא רֶעייֵפ םעֶד ןּופ ,ןעֶראוָועֶג טעֶטעֶטעֶג
 ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא ֹזיִא סאָו לעֶּבעוֶוְׁש םעֶד ןּופ דְנּוא



 י ט ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד

 זיִא רָרעֶפ איִד ןּופ טְכאַמ איִד ןיִראָו :רעֶלייֵמ עֶרֶעייִז
 ןיִראָו ;ץְנעֶוׁש עֶרֶעייֵז ןיִא דְנּוא רעֶלייֵמ עֶרֶעייֵז  ןיִא
 אייז דְנּוא ,ןעֶגְנאַלְׁש איו ְךייֵלְג ןעֶנעֶז ץְנעוֶוְׁש עֶרֶעייֵז
 דֵנּוא :ןעֶדאָׁש אייֵז ןּוהְט עֶזיִד ְּךְרּוד דְנּוא ,ּפעֶק ןעֶּבאָה
 -אָלַּפ עֶזיִד ָּךְרּוד טיִנ ןעֶנעֶז סאָו ןעֶׁשְנעֶמ עֶניִרְּביִא איד
 -עֶגְמּוא טיִנ ְּךאָד ְךיִז ןעֶּבאָה ,ןעֶראוָועֶג טעֶנְרַהעֶג ןעֶנ
 ןעֶלאָז אייֵז זַא ,דְנעֶה עֶרֶעייֵז ןּופ קְרעוֶו איד ןּופ טְרְהעֶק
 רעֶטעֶנְּפָא איִד ּוצ דְנּוא םיִדֵׁש איִד ּוצ ןעֶקיִּב טיִנ ְּךיִז
 ןּופ דְנּוא ,רעֶּפּוק ןּופ דְנּוא ,רעֶּבְליִז ןּופ דְנּוא ,דְלאָנ ןּופ
 דְנּוא ןעֶהעֶז טיִנ ןעֶנאַק םאֶו ,ץְלאָה ןּופ דְנּוא ,ןייֵטְׁש
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶנְמּורַא טיִנ דֶנּוא ןעֶרעֶה טיִנ
 טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ,תֹוחיִצְר עֶרֶעייֵז ןּופ ןּוהְמעֶנ הָבּוׁשְּת טיִנ
 תֹונְָז עֶרֶעייֵז ןּופ טיִנ ְךיֹוא דְנּוא .ףּוׁשַּכ עֶרֶעייֵז ןּופ
 :תֹובֵנְנ עֶרֶעייֵז ןּופ טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא

 י לעטיפאק

 ְךָאָלַמ ןעֶקְראַטְׁש ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ךיִא דְנּוא
 ןעֶקְלאָו ַא ןיִא ןּוהְטעֶנְנָא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶמּוקְּפּורַא
 ּםאק ןייַז ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא ןעֶגיֹוּבְנעֶגעֶר רעֶד דְנּוא
 -ייֵז דָנּוא ,ןּוז איִד איז ְּךייֵלְנ ןעֶזעוֶועֶג זיִא םיִנָּפ ןייַז דְנּוא
 טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא :רֶעייֵפ ןּופ ןעֶלייֵז איוו םיִפ עֶנ
 טאָה רֶע דְנּוא ;טְנעֶפֶעעֶג לעֶביִּב ןייֵלְק ַא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא
 ןייַז דְנּוא םַי םעֶד ףיֹוא טְלעֶטְׁשעֶנ םּופ ןעֶטְכעֶר ןייַז
 ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה רֶע דְנּוא :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא םּופ ןעֶקְניִל
 רֶע ןעוֶו דְנּוא ;טְמּורְּב ּבייֵל ַא איו יֹוזַא לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ
 -ָסםיֹורַא ,טעֶרעֶג רעֶנּוד ןעֶּביִז איד ןעֶּבאָה ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה
 רעֶנּוד ןעֶּביִז איד ןעוֶו דְנּוא :תֹולֹוק עֶרֶעייֵז טיִמ טְזאָלעֶּג
 ָךיִא דְנּוא ;ןעֶּבייַרְׁש טְלאוָועֶג ָּךיִא ּבאָה ;טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה
 ריִמ ּוצ טאָה סאָו לעֶמיִה ןּופ לֹוק ַא טְרעֶהעֶנ ּבאָה
 רעֶנּוד ןעֶּביִז איִד סאָו ןעֶּכאַז איֵד לעֶניִזְרעֶפ ,טְנאָזעֶג
 ְךָאֶלַמ רעֶד דְנּוא :טיִנ אייֵז ּבייַרְׁש דְנּוא ,טעֶרעֶנ ןעֶּבאָה
 דְנּוא םַי םעֶד ףיֹוא ןעֶהעֶטְׁש ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא ןעֶכְלעוֶו
 ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא דְנאַה עֶטְכעֶר עֶנייֵז טאָה ;ךֶרֶע רעֶד ףיֹוא
 םעֶד אייַּב ןעֶריֹואוְוְׁשעֶג טאָה דְנּוא :לעֶמיִה םעֶד ןעֶנעֶק
 רעֶכְלעוֶו ;טייקְניִּבֲע ּוצ טייקְניִּבֶע ןּופ טְּבעֶל רעֶכְלעוֶו
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 אי י ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא/איד
 סאָו ןעֶּכאַז איִד דְנּוא ןעֶפאַׁשעֶּב .לעֶמיִה איִד טאָה
 םאֶח ןעֶּכאַז איִד דְנּוא דֶרֶע אִיֵד דנּוא ןעֶניִרְד ןעֶנעֶז
 םאו ןעֶּבאַז אֵיִד דְנּוא םַי סאָד דְנּוא .ןעֶניִרְד ןעֶנעֶז
 :טייֵצ עֶנייֵק ןייַז רֶהעֶמ טיִנ טעוֶז סֶע זַא ,ןעֶניִרְד ןעֶנעֶז
 ןעֶטעֶּביִז םעֶד ןּופ לֹוק םעֶד ןּופ געֶט איִד ןיִא רעֶּבָא
 ןופ דֹוס רעֶד ְּךיִז טאָה ,ןעֶזאָלְּב טעוֶו רֶע ןעוֶו .ְּךֶאְלַמ
 ְךְרּוד טְניִדעֶרְּפעֶג טאָה רֶע אי יֹוזַא ,טְניֵדְנֶעעֶנ טאָג
 :םיִאיִבְנ איִד טְבעֶנְק עֶנעֶנייֵא עֶניִיַז
 טאָה לעֶמיִה ןּוֿפ טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא סאוָו לֹוק סאָד דנּוא
 םעֶנ דִנּוא העָנ .טְנאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶג ריִמ טיִמיהעדיוװ
 ןּופ דְנאַה רעֶד ןיִא זיִא סאָו לעֶכיִּב עֶטְנעֶּפֶעעֶג-:םאָד
 ףיֹוא דְנּוא םִי םעֶד ףיֹוא טְהעֶּטְׁש רעֶכְלעוֶו !ָּךָאְלַמ םעֶד

 ְךָאְלַמ םּוצ- ןעֶגְנאַגעֶנְקעוֶוַא ןיִּב ְּךיִא דְנּוא :דֶרֶע :רעֶד !
 לעֶכיִּב עֶנייֵּלְק סאָד רימ ּביִנ ;טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ּבאָה דְנּוא
 ,ףיֹוא םִע םִע דְנּוא םִע םעֶנ ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דֶנּוא

 ןייד ןיִא רעֶּבָא ,ןעֶכאַמ רעֶטיִּב ְּךיֹוּב ןייד טעֶו סֶע דִנּוא
 ּבאָה ָּךיִא דְנּוא ::גיִנאָה איז םיִז ןייַז םִע טעוֶו ליֹומ
 םעֶד ןּופ דְנאַה רעֶד ןּופ לעֶביִּב עֶניוֵלְק- םאֶד ןעֶמּונעֶב
 -עוֶועֶּג זיִא םִע דְנּוא ;ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא םִע ּבאָה דְנּוא ;ְּךָאְלַמ
 םֶע ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ;גיִנאָה איו םיִז ליֹומ ןייֵמ ןיִא ןעֶז
 דָנּוא :ןעֶראַוָועֶג רעֶמיִּב ְּךיֹוּב ןייֵמ זיִא ;ןעֶסעֶגעֶגְפיֹוא
 תֹואיִבְנ רעֶדיִז טְזּומ אּוד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶכאַרְּפְׁש דְנּוא םִיֹוג דְנּוא רעֶקְלעֶפ עֶליִּפ ראַפ ןעֶנאָז
 ;םיִכָלְמ  רֶנּוא

 אי לעטיפאק
 ְךייֵלְנ רֶהאָּר ַא ןעֶראוָועֶג ְןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ּוצ זיִא סֶע דְנּוא
 ףיֹוא הֹעְטְש .טְנאָזעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶקעֶטְש ַא איו

 ַחָּבְוַמ םעֶד דֶנּוא ,טאָנ ןּופ לעֶפְמעֶמ םעֶד טְסעֶמ' דְנּוא
 סאָו ףיוה םעֶד דְנּוא - :ןעֶניִרְה ןעֶטעֶּב םאִז אְיִדי דְנּוא
 אּוד טֶסְלאָז לעֶּפְמעֶמ םעֶד ןּופ גיִנעוֶועֶסיֹוא ןּופ זיִא
 רֶע ןיִראָו ,ןעֶטְסעֶמ טיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז דְנּוא ןעֶזאָלְסיֹוא
 ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא םִיֹו איד ּוצ ןעֶראָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג זיִא
 גיֵצְריִפ דנֹוא אייוֵוְצ ןעֶטעֶרְטּוצ טאָטְׁש עֶניִלייֵה .איִד
 ןעֶּבעֶנ תּודֵע אייוַוְצ עֶנייַמ ּוצ לעֶו ְּךיִא דְנּוא :םיִׁשָדַח



 אי ןנחוי ןופ גנֹוקעלּפטנא איד

 טְרעֶדְנּוד אייוַוְצ דְנעֶזיֹוט ןעֶנאָז תֹואּובְנ ןעֶלאָז אייֵז זַא
 :קעֶז ןיִא ןּוהְטעֶנְנָא ,בעֶט ּציִצְכעֶז דְנּוא
 אייוֵוָצ איִד דְנּוא רעֶמייֵּבְלְהֶע אייווְצ איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד
 :ךֶרֶע רעֶדןּופ ראַה םעֶד ראָפ ןעֶהעֶטְׁש םאָו תֹורֹונִמ

 טְהעֶג ,ןעֶדאָׁש אייֵז ליוו רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא ,דיי-א'י 'ד הירכז
 ;דְנייַפ עֶרֶעייֵז טְרְהעֶצְרעֶפ דְנּוא ליֹומ רֶעייֵז ןּוֿפ רֶעייֵפ סיֹורַא
 -עֶנ יֹוזַא רֶע זּומ ,ןעֶדאָׁש אייֵז ליוִו רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא
 לעֶמיִה םעֶד טְכאַמ איִד ןעֶּבאָה עֶזיִד :ןעֶרעֶוֶו טעֶטעֶט

 איד ְןיִא ןעֶנעֶגעֶר טיִּנ לאָז םִע זַא ןעֶסיִלְשְרעֶּפ ּוצ
 טְכאַמ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶבאָז תֹואּובְנ רֶעייֵז ןּופ נעֶט
 ןעֶרְהעֶקְרעֶּפ ּוצ טּולָּב ּוצ אייֵז רעֶסאוַו איִד רעֶּביִא
 איֵלְרעֶלַא טיִמ ןעֶנאַלְׁש ּוצ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא דְנּוא
 אייֵז ןעֶװ דָנּוא :ןעֶליִו אייז איד טָּפָא יֹוזַא גאָלְּפ
 סאָו הָיַה אֹיִד טעוֶו טְניִדְנֶעעֶב תּודַע רֶעייֵז ןעֶּבאָה
 הָמָחְלִמ אייֵז טיִמ דנּורְנִּפָא םעֶד ןּופ סיֹורַא טֶמּוק
 טעֶו דְנּוא ,ןעֶניִטְלעֶוְרעֶּביִא אייֵז טעוֶו דְנֹוא ,ןעֶטְלאַה
 םףיֹוא ןעֶניִל רעֶּבייֵל עֶטיֹוט עֶרֶעייֵז דְנּוא :ןעֶשעֶט אייֵז
 ָךיִלְטְסייֵג זיִא סאָו ,טאָטְׁש עֶסיֹורְג איִד ןּופ םאַנ רעֶד
 ראָה רֶעייֵז ְּךיֹוא ּואְו .םִיַרְצִמ דְנּוא םֹודְס ןעֶפּורעֶנְנָא
 רעֶקְלעֶפ איִד ןופ דְנּוא :ןעֶראָװעֶג טְניִצייֵרְקעֶג זיִא
 אייֵז ןעֶהעֶז םִיֹונ דְנּוא תֹונֹושְל דְנּוא םיִטָבְׁש דְנּוא
 ּבֶלאַה ַא דנּוא געֶט אייֵרָד רעֶּביֵל עֶטיֹוט עֶרֶעייֵז
 ;ןעֶּבּורְנעֶּב רעֶּבייֵל עֶמיֹוט עֶרֶעייֵז טיִנ ןעֶזאָל אייֵז ּדְנּוא
 ְךיִז ןֶעייֵרְּפ דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואְו םאָװ איִד דְנּוא
 ןעֶקיִש אייֵז דנּוא הָחְמִש ןעֶּבאָה דְנּוא אייֵז רעֶּביִא
 םיִאיִבְנ אייוֵוָצ עֶזיִד לייוו ,ןְרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא תֹונָּתַמ
 :דֶרֶע רעֶד ףיוא ןעֶניֹואְו סאָו איִד טְנאָלְּפעֶּג ןעֶּבאָה
 רעֶד ֹויִא ּבֶלאַה ַא דְנּוא נעֶמ אייֵרְד איִד ְּךאָנ דְנּוא
 ןעֶגְנאַגעֶּגְנייַרַא אייֵז ןיִא טאָב ןופ ןעֶּבעֶל ןּופ טְסייֵג

 ַא דְנּוא ;םיִפ עֶרֶעייֵז ףיֹוא ןעֶנאַטְשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
 אייֵז ןעֶּבאָה םאִָו איִד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶנ זיִא אָרֹומ עֶסיֹורְנ :

 םּופ לֹוק ףיֹוה ַא םְרעֶהעֶנ ןעֶּבַאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶהעֶזעֶג
 ;ףורַא רעֶהַא טְמּוק ,טְגאָזעֶג אייֵז ּוצ טאָה םאָו לעָמִיַה
 םיִא ןעֶקְלאָו םיִא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹורא ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא
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 :ןעֶהעֶזעֶגְנָא אייֵז ןעֶּבאָה דְנייֵפ עֶרֶעייֵז דְנּוא ,לעֶמיִה
 טיִנְרעֶטיִצְדְרֶע עֶסיֹורְג ַא זיִא הָעֵׁש עֶנעֶו ןיִא דְנּוא
 טאָטְׁש רעֶד ןּופ לייֵהְמ רעֶטְנְהעֶצ רעֶד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג
 ןיֵא ןעֶנעֶז ןעֶׁשְנעֶמ דְנעֶזיֹוט ןעֶּביִז דְנּוא ןעֶלאַפעֶג זיִא
 איד דְנּוא ןעֶראָועֶג טעֶטעֶטעֶנ םיִנְרעֶטיִצְדְרִע רעֶד
 ןעֶּבעֶנעֶג ןעֶּבאָה דנּוא טאַהעֶנ אָרֹומ ןעֶּבאָה עֶניִרְּביִא
 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָג םעֶד ּוצ רֹובַּכ
 סאָד .העְז ;ןעֶנְנאַנעֶג אייֵּבְראַפ זיִא העוָו עֶטייוִוְצ סאָד

 !דְניִװְׁשעֶג טְמּוק העוְו עֶטיִרְד
 ןעֶנעֶז םֶע דְנּוא ; ןעֶזאָלְּבעֶג טאָה ָּךֶאֶלֵמ רעֶטעֶּביִז רעֶד דְנּוא
 טְבאָזעֶג ןעֶּבאָה םאוָו לעֶמיִה םיִא תֹולֹוק עֶסיֹורְנ ןעֶראוָועֶג

 סאָד ןעֶראָװעֶג זיִא טְלעוֶו רעֶד ןּופ ְךייֵרְניִנעֶק םאָד
 ַּםיִׁשָמ ןייַז ןּופ דְנּוא ראַה רעֶזְנּוא ןּופ ְךייִרְניִנעֶק
 :טייקְניִּבֶע ּוצ טייקְניִּבֶע ןּופ ןעֶריִגעֶד טעֶו רֶע דְנּוא

 ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו םיִנֹקְז גיִצְנאוַוְצ דְנּוא רֶעיִפ איִד דִנּוא

 עב ןעֶנעֶז עֶלְהּוטְׁש עֶרֶעייֵז ףיֹוא טאָנ ראָפ ןעֶסעֶזעֶג
 ּוצ טְקּוּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דִנּוא םיִנָּפ רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶלאַפ
 ַטְנאָזעֶג דְנּוא :םאָה

 -יֵטְּכעֶמְלַא רעֶד טאָנ ראַה .ריִד ןעֶקְנאַד ריִמ
 לייַװ .ןעֶזעוֶועֶג טֶסיִּב דְנּוא טְסיִּב אּוד רעֶד ,רעֶנ
 דנוא טְפאַרְק עֶסיֹורְג עֶנייֵד ןעֶמּונעֶג טְסאָה אּוד
 םִיֹונ איִד דְנּוא :ָּדֶלֶמ ַא םֶלַא טְרֶעיִגעֶר טְסאָה אוד

 ןעֶמּוקעֶג זיִא ןְראָצ ןייַד דְנּוא .םְנְראָצעֶּג ןעֶּבאָה
 טעֶטְכיִרעֶנ ןעֶלאָז אייֵז זַא עֶטיֹוט איִד ןּופ טייֵצ איִד דְנּוא
 וַצ רַכְׂש םעֶד ןעֶּבעֶנ טְסְלאָז אּוד זַא דְנּוא ;ןעֶרעוֶו
 דְנּוא עֶניִלייֵה ָאיִד ּוצ דְנּוא םיִאיִבְנ אָיִד טְכעֶנְק  עֶנייֵד
 עֶנייֵלְק איד ,ןעֶמאנ ןייַד ּוצ אָרֹומ ןעֶּבאָה סאו איִד ּוצ
 ןעֶּבְראַדְרעֶפ טְסְלאָז אּוד דְנּוא ,עֶסיֹורְנ איִד ְּךיֹוא דְנּוא

 :ןעֶּבְראָדְרעֶפ דֶרֶע איִד ןעֶּבאָה סאָו איִד
 -אָועֶג טְכאַמעֶגְפיֹוא זיִא טאָנ ןּופ לעֶּפְמעֶמ רעֶד דְנּוא 9

 זיִא תיִרְּב םעֶד ןּופ ןֹורֶא רעֶד דנּוא ,לעֶמיִה םיִא ןעֶר
 ןעֶנעֶז םִע דְנּוא ןעֶראָועֶג ןעֶהעֶזעֶג לעֶּטְמעֶט ןייַז ןיִא
 דְנּוא רעֶנּוד דְנּוא תֹולֹוק דָנּוא .ןעֶציִלְּב ןעֶראָועֶג
 :לעֶנאָה רעֶסיֹורְג ַא דְנּוא םיִנְרעֶטיִצְדְרֶע



 * בי ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד
 בי לעטיפאק

 ,לעֶמיִה םיִא ןעֶזיוִועֶּב ָּךיִז טאָה ןעֶכייֵצ רעֶסיֹורְג ַא דְנּוא
 רעֶטְנּוא הָנָבִל איִד דְנּוא ,ןּוז רעֶד טיִמ רייֵלְקעֶג איֹּורְּפ ַא
 ַא ןעֶועוֶועֶג זיִא ּפאָק רֶהיֵא ףיֹוא דָנּוא ,םיִפ עֶרְהיִא
 גיִדְנעֶגאָרְט זיִא איִז דְנּוא :ןעֶרעֶטְׁש ףְלעוֶוְצ ןּופ ןיֹורְק

 דְנּוא ,ןעֶהעוֶוְסְטְרּוּבעֶג ןיִא ןֶעיִרְׁשעֶג טאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג
 :ןעֶניוִועֶג םעֶד אייֵּב ןייֵּפ עֶסיֹורְג ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ּזיִא
 -עָּב לעֶמיִה םיִא ְּךיִז טאָה ןעֶכייֵצ רעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא
 איוו םיֹור ;גְנאַלְׁשְנעֶכאַרְד עֶסיֹורְג ַא העָז דְנּוא .ןעֶזיוו
 -ךעֶה ןְהעֶצ דְנּוא ּפעֶק ןעֶּביִז טאַהעֶג טאָה סאוָו ,רֶעייֵפ
 טאָה דְנּוא :ןעֶניֹורְק ןעֶּביִז ּפעֶק עֶרְהיִא ףיֹוא דְנּוא רעֶנ
 לייֵהְט ןעֶֶניִרְד םעֶד טְּפעֶלְׁשעֶגְטיִמ ץְנאַוְׁש רֶהיִא טיִמ
 אייֵז םאָה דנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶרעֶטְׁש איִד ןּופ
 -ָנעֶכאַרְד איִד דְנּוא .ןעֶפְראָועֶנְפּורַא דְרֶע רעֶד ףיֹוא
 -ָנָא טאָה סאָו איֹורְּפ איִד ראָפ ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ֿבְנאַלְׁש
 סאָד ןעֶסעֶרְפְפיֹוא לאָז איִז יֵדְּכ ,ןעֶניוִועֶג ּוצ ןעֶּביֹוהעֶג
 טאָה איִז רֶנּוא :ןעֶניִדעֶג טעֶו איֹורְפ איִד סאָו דְניִק
 רעֶּביִא ןעֶׁשְרעֶה טעוֶו רעֶכְלעוֶו רֶכָז ןֶּב ַא ןעֶנּואוְועֶנ
 דְניִק רֶהיֵא דְנּוא ;טּור עֶנְרעֶזייא עֶנייֵא טיִמ םִיֹונ עֶלַא
 :לֶהּוטְׁש ןייז ּוצ דְנּוא טאָנ ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגְקעוֶוַא זיִא
 ּואוְו ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶפאָלְטְנַא זיִא איֹורְפ איִד דנּוא

 לאָז ןעֶמ ידְּכ ,טאָנ ןּופ טְרָא ןייֵא טייֵרְּבעֶגְנָא טאָה איִז
 דְנּוא טְרעֶדְנּוד אייוֵוְצ דְנעֶזיֹוט ןעֶרְהעֶנְרעֶד טְראָד איז
 :געֶט גיִצְכעֶז
 לֵאָכיִמ ,לעֶמיִה םיִא הָמָחְלִמ ַא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא

 איִד טיִמ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ עֶנייֵז דְנּוא
 עֶרְהיִא דְנּוא גְנאַלְׁשְנעֶבאַרְד איִד דְנּוא ;גְנאַלְשְנעֶכאַרְד
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ
 רֶהעֶמ טיִנ טְרָא ןייק זיִא ְּךיֹוא ,טְגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא טיִנ
 איד דְנּוא :לעֶמיִה םיִא ןעֶראָועֶג ןעֶניִפעֶג אייֵז ראַפ
 ןעֶראוָועֶנ ןעֶּפְראוָועֶגְסיֹורַא זיִא גְנאַלְׁשְנעֶכאַרְד עֶסיֹורְג
 סאו ,ןֶטָׂש דְנּוא לעֶפייֵט טְסייֵה סאו גְנאַלְׁש עֶטְלַא איִד
 דֶרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא איִז ,טְלעוֶו עֶצְנאַג איִד טְרְהיִפְרעֶפ

 ּטיִמ ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ עֶרְהיִא דְנּוא ןעֶראָועֶג ןעֶּפְראוָועֶג
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 בִי ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא .איד
 טְרעֶהעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא :ןעֶראָועֶג ןעֶפְראוָועֶג רֶהיֵא
 ןעֶּנַאָז לעֶמיִה םיִא לֹוק םִיֹורְג ַא

 טְפאַרק איִד דִנּוא הָעּוׁשְי איִד ןעֶמּוקעֶג זיִא םֶציִא
 איד דֶנּוַא טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ .ְךייִרְגִיִנעֶק .םאֶד דִנּזִא
 ןּופ .רעֶנאָלְקְרעֶפ רעֶד ןיִראָו ;ַחיִׁשָמ ןייַז ןּופ טְכאַמ
 ןעֶראוָועֶג ןעֶפְּרַאָועֶגְסיֹורַא זיִא רעֶדיִרְּב עֶרעֶזְנּוא;

 גאָט טאָג רעֶזְנּוא .ראָפ אייֵז טְגאָלְקְרעֶפ רעֶכְלעוֶו
 :טְכאַנ  דְנוֲא

 טּולְּב םעֶד ְּךְרּוד טְגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא םֶהיֵא ןעֶּבאָה אְויִז דְנּוא
 ,תּודֵע רֶעייז ןּופ טְראָו םעֶד ךרוד דנוא םאֵל םעֶד ןּופ
 םּוצ זַיְּב טֶּביִלעֶג ןעֶּבעֶל רֶעייֵז טיִנ ןעֶּבאָה אָייָז דְנּוא
 איד דִנּוַא לעֶמיִה רֶהיֵא ְךייַא שֶעייַרְפ ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :םיֹוט
 םעֶד דְנּוא דֶרֶע רעֶד ּוצ העְו ;ןעֶניִרְד ןעֶניֹואוְו סאוָו
 דָנּוא ןעֶמּוקעֶנְפּורַא ְּךייַא ּוצ ויִא ןֶׁשִׂש רעֶד לייוֵז ;םִי
 טאָה רֶע זַא טְסייֵו רֶע םעֶדְניִא ןְראָצ םיֹורְה טאָה רֶע
 ;םייֵצ עֶנייֵלְק א

 איֵז זַא ןעֶהֶעֶזעֶג טאָה גְנאַלְׁשְנעֶכאַרְד איד ןעוֶו דְנּוא
 איז טאָה ןעֶראוָועֶג ןעֶפְראָועֶג דֶרֶע רעֶד ףיֹוא זיִא
 :רָכָז םעֶד ןעֶניִועֶג טאָה סאוָו טְגְלאָפְרעֶפ איֹורְפ איד
 אייװְצ איד ןעֶּבעֶגעֶג איֹורְפ רעֶד ּוצ טאָה ןעֶמ דִנּוא
 ןיִא לֵאָז איִז יִרַּכ ,רעֶלְדָא ןעֶמיֹורְג םעֶד ןופ לעֶניִלְפ
 זיִא איִּז ּואזְז ,טְרָא רֶהיֵא ּוצ ןעֶהיִלְפ ןִייַרַא  רֵּבְדִמ רעֶד
 טיִיַצ עֶּבְלאַה ַא דְנּוא ןעֶטייִצ דְנּוא טייֵצ ַא טְרְהעֶנְרעֶד
 טאָה ּנְנאַלְׁש איד דנּוא :נְנאַלְׁשְנעֶכאַרְד איִד ראָפ ןופ
 ואיֹורְפ רעֶד ְּךאָנ רעֶסאַו םיֹורְטְׁש ַא ןעֶפְראוָועֶגְסיֹורַא
 ;ןעֶרעוֶו טְּפעֶלְׁשעֶגְקעוֶוַא םיֹורְטְׁש םעֶד ןּופ לאָז איֵז יִדְּכ
 טאָה דְנּוא ;ןעֶפְלאָהעֶג איֹורְפ רעֶד טאָה .רֶרֶע איד דְנּוא
 םעֶד ןעֶגְנּוּלְשעֶגְניִוַא טאָה דְנּוא טְכאַמעֶגְפִיֹוא ליֹומ .רֶהיֵא
 ליֹומ .רֶהיֵא ןּופ טָאָה גְנאַלְשְנעֶבאַרְד איִד סאו םיֹורְטְׁש
 םיֹוא ְטאָה גְנאַלְשְנעֶכאַרְד איד ..דְנּוא .:ןעֶפְראַוָועֶגְסיֹורַא
 הָמָחְלִמ ןעֶנְנאַנעֶגְקעֶוֶוַא זיִא . דְנּוא ,טְנְראָעעֶג: איֹורְפ .רעֶד

 ןעֶטְלַאַה סאו ,ןעֶמאָז עֶניִרְּביִא עֶּרְהִיַא טיִמ ןעֶטְלאַה; ּוצ
 ןופ ּםִיַנְגייֵצ םאֶד ןעֶּבאָה דְנּוא טאָג: ןּופ עֶטאָּבעֶג איד
 :ַעּוׁשִי



 ;י ןנחוי ןוֿפ גנוקעלּפטנאאיד
 בי לעטיּפַאק

{ 047 

 1 .םַי םעֶד ןּופ דְמאז .םִעָד אייִּב ןעֶנַאַטְׁשעֶּג זִיִא;ַאיז .דְנּוא
 ןּופ ןעֶמּוקְסיֹורַא הָיַח ַא ןעֶהעֶזעֶג .ּבאָה; ִָּיִא + דְנּוא
 ןְהעֶצ דֶנּוא ּפעַק ןעֶּביִז טאַהְעְג טאָה םאָו !םַי םעֶד
 דַנּוא ,ןעֶניֹורְק ןְהעֶצ רעֶנְרעֶה עֶרְהיֵא ףיֹוא .דְנּוא ,רעֶנֶרעֶה
 איד דָנּוא :גְנּורעֶטְסעֶל ןּופ ןעֶמעֶנ ּפעֶק עֶרְהיִא ףיֹוא
 -ְםעֶל ַא ּוצ ְּךייַלְנ זיִא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה .ְּךִיַא םאִֶה הָיַח
 ַא ןּופ םיִפ איד איוװ ָךייֵלְנ םיִפ עֶרֶהָיִא . דְנּוא ;טְרעֶּפ
 .ּבייַל ַא ןּופ ליֹומ סאָד איו ..ליֹומ . רֶהיֵא .דְנּוא;;.ןְרעֶּב

 עֶרְהיִא ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיֵא טאָה גְנאַלְׁשְנעֶכאַרְד איד -דְנּוא
 דְנּוא :טְכאַמ .עֶסיֹורְג דְנּוא לֶהּוטְש רֶהיֵא דְנּוא טְפאַרְק
 איח יֹוזַא םעֶק עֶרְהיִא ןופ עֶנַײַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא
 ןייז ןּופ ּנאָלְּפ איִד דנּוא ;טיֹוט םּוצ טְרעֶדְנּואוְוְראַפ
 דָרֶע עֶצְנאַנ איִד דְנּוא .ןעֶראָועֶג טְלייֵהעֶג זיִא טִיֹוט
 דֵנּוַא :ןעֶראַוָועֶג טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ הָיַח ַאיֵד .רעֶּביִא  זיִא
 לייוו גְנאַלְׁשְנעֶּכאַרְד רעֶד ּוצ טקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה אייז
 אייז דָנּוא ,הָיַח רעֶד ּוצ טְכָאַמ; אוד ןעֶּבעֶנעֶגְטאָה איז
 רַעָח ּוטְגאָזעֶג דְנּוא הָיַח רעֶד ּוצ טְקּוּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה
 רֶהיֵא טיִמ ןאק רעוֶו דְנּוא .הָיַח רעֶד ּוצ ָּךייֵלְנ זיִא

 א ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיִא טאָה ןעֶמ .דְנּוא .?ןעֶטְלאַה  הָמָחְלַּמ
 -עֶטְסעֶל -ךְנּוא ןעֶכאַז עֶסיֹורְג טעֶרעֶג טאָה .סאָו ליֹומ
 הָמָחְלִמ ןעֶּבעֶנעֶג טְּכֲאַמ רֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא .;ןעֶגְנִּור
 איִז דְנּוא :םיִׁשָדָח .:יִצְריִפ .דְנֹזַא .אייוַוְצ . ןעֶמְלאַה .ּוִצ
 ןעֶגעֶק ןעֶגְנּורעֶטְסעֶל ּוצ טְכאַמעֶנְפיֹוא ליֹומ -רֶהְיַא טָאָה
 איד דנֹוא ,ןֵּכְׁשִמ ןייז ּדְנּוא ןעֶמאָנ ןִייַז ןעֶרעֶטְסעֶל ּוצ טאָג
 -עֶב - רֶהיֵא-.טָאָה -.ןעֶּמ .דְנּוֲא :לעֶמִיַה םִיִא .ןעֶניִזאָוְ.םאָָװ
 עֶניִלייַה .איֵד טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחֶלִמ לאָז .איִז זַא;.ןעֶּבעֶג
 רֶהֵיִא טאָה .ןעֶמ .דְנּוא .ןעֶגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא אייז לאָז דְנּוִא
 דְנּוֲא הָחָּפִׁשִּמ .דְנֹוֲא טָּבִׁש  ןעֶדעֶי רעֶּביִא ןעֶּבעֶגעֶג ְּכאַּמ
 רעֶד ןּופ ּרעֶנִיֹואוְוְנייַא עֶלַא  דנּוא .:קְלאַפ דְנּוא ןֹוׁשָל
 טִיָנ ןעֶנעֶז ןעֶמעֶנ איד םעֶמעוֶו .,רֶהיִא ּוצ ְּךיִז ןעקיִּב .דֵרֶע
 םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל ןּופ ְךּוּב םיִא ןעֶראוָועֶג .ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא
 ףָניִרְג רעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג ;ןעֶטְכַאָׁשעֶג זִיִא סעֶכְלעוֶו םִאַּל
 :םָלעוֶו רעֶד ןּופ גְנּוד

 שפ
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 -עֵה רֶע זאָל ןעֶרעֶה ּוצ רֶעיֹוא ןייֵא טאָה רעֶנייֵא ןעוֶו 9
 םיִנְגְנעֶפעֶב םּוצ םיִנְנְנעֶפעֶג םּוצ זיִא רעֶנייֵא ןעוֶו :ןעֶר 0

 דְרעֶוְׁש םעֶד טיִמ טעוֶו רעֶנייֵא ןעֶו ;קעוֶוַא רֶע טְהעֶנ
 ,ןעֶרעוֶו טעֶטעֶטעֶג ךְרעֶוש םעֶד טיִמ וּומ רעֶד ןעֶטעֶט
 איִד ןּופ ןעֶּביֹולְנ רעֶד דְנּוא רֶלּודעֶנ איִד ּזיִא אָד
 :עֶגיִלייֵה

 רעֶד ןּופ הָיַח עֶרעֶדְנַא עֶנייֵא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא 1
 רעֶנְרעֶה אייווְצ טאַהעֶג טאָה איִז דְנּוא ,ןעֶמּוקְסיֹורַא דֶרֶע
 ַא אי יֹוזַא טעֶרעֶנ טאָה דְנּוא ,םאֵל ַא איו ְּךייֵלְג

 עֶטְׁשֶרֶע איִד ןופ טְכאַמ איד דְנּוא :גְנאַלְשְנעֶבאַרְד 2
 טְכאַמ איִז דְנּוא .ְּךיִז ראָפ ןעֶצְנאַג ןיִא איִז טּוהְט הָיַח
 -אָז אייֵז זַא ןעֶניִרְד ןעֶניֹואוְו סאָו איִד דְנּוא דֶרֶע איִד

 איד עֶכְלעוֶו ןּופ הָיַח עֶטְׁשְרֶע איד ּוצ ןעֶקיִּב ְךיִז ןעֶל
 איִז דֶנּוא :ןעֶראָועֶג טְלייֵהעֶג זיִא דִנּואְו עֶכיֵלְטעֶמ 5

 רֶעייֵפ ןעֶכאַמ ְּךיֹוא לאָז איִז זַא ןעֶכייֵצ עֶסיֹורְנ טּוהְט
 -ָנעֶמ ראָפ לעֶמיִה םעֶד ןּופ דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוקְפּורַא

 ףיֹוא ןעֶניֹואְו םאִװ איִד טְּביִרְטעֶּב איִז דְנּוא :ןעֶש 4

 ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיִא ןעֶנעֶז םאְו ןעֶכייֵצ איִד ְּךְרּוד דְרֶע רעֶד
 איד ּוצ טְנאָז איִז דְנּוא ;הָיַח רעֶד ראָפ ןּוהְט ּוצ ןעֶראוועֶג
 ַא ןעֶכאַמ ןעֶלאָז אייֵז זַא דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואוְו םאוָו
 םעֶד ןּופ דְנּואוְו איִד טאַהעֶנ טאָה סאו הָיַח רעֶד ּוצ דֶליִּב

 רֶהיִֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא :טְּבעֶלעֶג טאָה ְּךאָד דְנּוא דְרעֶוש 9
 ןּופ דֶליִּב םעֶד ּוצ טְסייֵג ַא ןעֶּבעֶג לאָז איִז זַא ְןעֶּבעֶגעֶג
 דְנּוא ןעֶדעֶר לאָז הָיַח רעֶד ןּופ דְליִּב םאָד יִדְּכ הָיַח רעֶד
 ןעֶקיִּב טיִנ ְּךיִז ןעֶלעוֶו סאו עֶליִפ איו זַא ןּורְט לאָז
 :ןעֶרעוֶו טעֶטעֶטעֶנ ןעֶלאָז הָיַח רעֶד ןּופ דֶליִּב םעֶד ּוצ

 ועֶסיֹורְנ איִד דְנּוא עֶנייֵלְק איִד ,עֶלַא טְכאַמ איִז דְנּוא 6
 טְכעֶנְק איִד דְנּוא ָעייֵרְּפ איִד ,עֶמְרָא איד דְנּוא עֶבייֵר איִד
 עֶטְכעֶר רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶכייֵצ ַא ןעֶּבעֶג אייֵז ּוצ לאָז ןעֶמ זַא

 ׁשְנעֶמ ןייק זַא דְנּוא :ןעֶרעֶטְׁש רֶעייֵז ףיֹוא רעֶדָא דְנאַה 7
 סאוָו רעֶד ץּוח ןעֶפיֹוקְראַפ רעֶדָא ןעֶפיֹוק ןעֶנעֶק טיִנ לאָז
 איִד רעֶדָא הָיַח רעֶד ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד ,ןעֶכייֵצ םעֶד טאָה

 טאָה סאו רעֶד .הָמְכָח זיִא אָד :ןעֶמאָנ ןייַז ןּופ לֶהאָצ 8

 רעֶד ןּופ לְהאָצ איִד ןעֶנְכעֶרעֶּב רֶע ואָל דְנאַטְׁשְרעֶפ
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 -ְהיִא דְנּוא .ׁשְנעֶמ ַא ןּופ לְהאָצ איִד זיִא םִע ןיִראָו ,הָיַח
 :ביִצְכעֶז דְנּוא סְקעֶז דְנּוא טְרעֶדְנּוה םְקעֶז זיִא לְהאָצ עֶר

 די לעטיפאק
 זיִא םאֵל םאָד העָז דְנּוא ,ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא דֵנּוא
 םֶהיֵא טיִמ דֶנּוא ןֹויִצ גְראַּב םעֶד ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶג
 ןעֶּבאָה סאָו ,דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דְנּוא רֶעיִּפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה
 -ירְׁשעֶנ רעֶטאָפ ןייַז ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד דִנּוא ןעֶמאָנ ןייַז
 ַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :ןעֶרעֶמׁש עֶרֶעייֵז ףיֹוא ןעֶּב
 רעֶסאַו עֶליִפ ןּופ לֹוק ַא איו יֹוזַא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ לֹוק
 לֹוק סאָד דְנּוא ,רעֶנּוד ןעֶסיֹורְג ַא ןּופ לֹוק ַא איו בְנּוא
 סאָד איו ְּךייֵלְנ ןעֶזעוֶועֶנ זיִא טְרעֶהעֶג ּבאָה ָּךיִא סאו
 עֶרֶעייֵז ףיֹוא ןעֶליִּפְׁש םאִו רעֶליִּפְׁשְנעֶפְראַה ןּופ לֹוק

 3 לֶהּוטְׁש םעֶד ראָפ דיִל םֶעייֵנ ַא ןעֶגְניִז אייֵז דְנּוא :ןעֶפְראַה
 דְנּוא ;םיִנֵקְז איִד ראָפ דִנּוא תֹויַח רֶעיִפ איִד ראָּפ דְנּוא

 טְרֶעייֵנ ,ןעֶנְרעֶל גְנאַזעֶג ןעֶזיִד טְנאָקעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק
 איִד דְנעֶזיֹוט גיִצְריִפ דְנּוא רֶעיִּפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה איִד
 4 עֶזיִד :ןעֶראָועֶנ שְפיֹוקעֶנְסיֹוא דְרֶע רעֶד ןּופ ןעֶנעֶז
 טיִמ טְניִנייֵרְנּואְרעֶפ טיִנ ָּדיִז ןעֶּבאָה סאו איִד ןעֶנעֶז

 ןעֶנעֶז עֶזיִד .ןְעיֹורְפְנְנּוי םִלַא ןעֶנעֶז אייֵז ןיִראָו ; ןְעיֹורְפ
 .ּטְהעֶג רֶע ןיִהַא ּואְו םאֵל םעֶד ְּךאָנ ןעֶגְלאָפ םאוָו איִד
 טְפיֹוקעֶנְסיֹוא ןעֶׁשְנעֶמ איִד ןעֶׁשיוִוְצ ןּופ ןעֶנעֶז עֶזיִד

 םעֶד ּוצ דְנּוא טאָנ ּוצ טְכּורְפ עֶטְׁשְרֶע עֶנייֵא ,ןעֶראָועֶג

 -עֶג ׁשְלאַפ ןייק טיִנ זיִא ליֹומ רֶעִייֵז ןיֵא דְנּוא :םאַל
 :קעֶלְפ ַא ןְהֶא ןעֶנעֶז אייֵז ;ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופ
 6 ןעֶהיִלְפ ְּךָאְלַמ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא
 ןייַז ןיִא טאַהעֶג טאָה םאִו לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶטיִמ ןיִא
 איֵד ּוצ ןעֶניִדעֶרְּפ ּוצ הָבֹוט הָרּוׂשְּב עֶניִּבַע איִד ליֹומ
 דְנּוא םִיֹוג עֶלַא ּוצ דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואוְו סאוָו
 טְגאָזעֶב טאָה רֶע דְנּוא :קְלאָפ דְנּוא ןֹוׁשָל דְנּוא טֶבִׁש
 טְּביִב דְנּוא טאָנ ראַפ ְּךייֵא טְכְראָפ ,לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ
 -עֶנ זיִא טָּפְׁשִמ ןייַז ןּופ הָעָׁש איד ןיִראָו ,דֹובָּכ םֶהיֵא
 טְכאַמעֶג טאָה רעֶד ,םֶהיֵא ּוצ ָּךייַא טְקיִּב דְנּוא ,ןעֶמּוק
 -עוְק דְנּוא םַי סאָד דְנּוא רֶרֶע אוָד דְנּוא לעֶמיִה םעֶד
 :רעֶסאַו ןּופ ןעֶל
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 טאָה דִנּוא ןעֶגְנאַגעֶגְבאָנ זיִא ְּךֶאְלַמ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא רְנּוא
 ועֶסיֹורְג איִד לֶבָּב ויִא ןעֶלאַפעֶג ,ןעֶלַאַפעֶג .,טְגאָזעֶב
 ןייװ םעֶד ןּופ ןעֶקְנּורְטעֶנְנָא רעֶקְלעֶפ עֶלַא טאָה סא
 :אייֵרעֶרּוה עֶרְהיִא ןּופ ןְראָצ םעֶד ןופ
 דָנּוא .ְןעֶנְנאַנעֶנְכאָנ אייֵז זיִא רעֶרעֶדְנַא ןייֵא .דְנּוא {

 ְךיִז טקִיִּב רעֶנייִא ןעוֶו ;לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ טְגאָזעֶג טאָה
 ןעֶכייֵצ ַא טְמעֶנ רֶנּוא רֶלֵיְּב ןייַז ּוצ דְנּוא הֶיַה רעֶד ּוצ
 לאָז יֹוזַא :דְנאַה עֶנייֵז ףיֹוא רעֶדָא ןעֶרעֶטְׁש ןייַז ףיֹוא
 ,טאָג ןּופ ןְראָצ םעֶד ןּופ ןייוו םעֶד ןּופ ןעֶקְניִרְט רֶע
 ןופ רעֶּכעֶּב םִיִא ראָלְק ןעֶראָועֶג טְשיִמעֶג זיִא סאו
 לעֶּבעֶוְש דְנּוא רֶעייֵפ ָּךְרּוד לאָז רֶע דְנּוא ,ןְראָצ : ןייֵז
 ףאָפ דְנּוא םיִכָאְלַמ עֶניִליִיַה .איִד ראַָפ ןעֶרעוֶו טְניִנייֵּפעֶג
 טְהעֶנ ְנּוניִנייפ עֶרייֵז ןּופ ְּךיֹור רעֶד דְנּוא :םאֵל םעֶד
 -יִּב םִאָח איִד דנּוא .טייקְניִּבֶע ּוצ טייֵקְגִיַּבְע ןּופ ףיֹוא
 -יֵא דנּוא ,רֶליִּב רֶהיֵא וצ דִנּוא הָיַח רעֶד ּוצ ְּךיִז ןעֶק

 ןעֶמאָב רֶהיֵא ןּופ ןעֶכייֵצ םעֶד ןָא טְמעֶנ םאָװ רעֶנ
 :םֶכאַנ דְנּוא גאָט הּוִר עֶנייֵק ןעֶּבַאָה
 איֵד ןעֶטיִה סאָה עֶניִלייֵה איד ןּופ רֶלּודעֶנ איֵד זיִא אָד
 דְנּוא :ַעּוׁשְי ןּופ ןעֶּביֹולְג םעֶד דְנּוא טאָנ ןּופ עֶטאָּבעֶג
 -עֶנ טאָה סאָו לעֶמיִה ןּופ לֹּוק ַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְךיִא
 ייומ איִד ןָא דְנּוצַא ןּופ ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג .ּבייֵרְׁש טְנֵאָז
 רעֶד טְנאָז ,אָי .ראָה םעֶד ןיִא ןעֶּבְרַאַמְׁש .עֶכְלעוֶו עֶט
 ;טייֵַּבְרַא עֶרֶעייֵז ןּופ ןעֶהּור ןעֶלאָז אייֵז זַא ,טְסייֵג

 :ָּךאָנ איִיֵז ןעֶנְלאָפ קְרעוֶו עֶרֶעייֵז ןיִראוָו
 ןעֶקְלאָו רעֶסייוו ַא ;העז דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ְךיִיַלְנ רעֶנייֵא ןעֶסעֶועֶג ויִא ןעֶקְלַאָו םעֶד ףיֹוִא דְנּוא
 ןיֹורק עֶנעֶדְלאָנ ַא טאַהעֶג טאָה רעֶד םָדָא ןֶּב םעֶד
 םעֶּפְראַׁש ַא דְנאַה עֶנייֵז ןיִא דָנּוא פאק ןייַז ףיֹוא

 -ָםיֹורַא זיִא ָּךֶאְלֵמ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא .דנּוא :רעֶסעֶמְרייֵנְׁש
 ןֶעיַהְׁשעֶנ טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶּפְמעֶמ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג
 ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא סאָו םעֶד ּוצ לֹוק ְךיֹוה ַא טיִמ
 דְנּוא .רעֶסעֶמְדייֵנְׁש ןיִיַד סיֹורַא .קיש ,ןעֶקְלאוָו םעֶד
 ןעֶדייֵנְׁש ּוצ ןעֶמּוקעֶג זיִא טִייַצ איִד ןיִראָו ,דיינְש
 ןעֶקּורְט זיִא רֶרֶע רעֶד ןּופ טיִנְׁשְנְראָהק רעֶד לייװ
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 םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶועֶג זיִא םאָװ רעֶד דְנּוא :ןעֶראָועֶג

 ּוצ טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא רעֶסעֶמְדייֵנְׁש . ןייַז טאָה-.ןעֶקְלאוָו
 :ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְׁשעֶג זיִא דֶרֶע איֵד דְנּוא !רֶרֶע רעֶד

 םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זִיִא ְּךָאְלַמ רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא
 ְךֹוא טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶמיִה םיִא זיִא סאו לעֶּפְמעֶט
 רעֶרעֶדְנַא ןייֵא דְנּוא :רעֶסעֶמְדייַנְׁש סעֶפְראַׁש ַא טאַהעֶנ
 רעֶכְלעוֶו .ַחֵּבְוִמ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסִיֹורַא זיִא - ְּךֶאֶלַמ
 טאָה רֶע דְנּוא ;רֶעייֵפ םעֶד רעֶּביִא טאַהעֶג טְּכאַמ טאָה
 סאָד טאָה םאָו םעֶד ּוצ לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ ןעֶפּורעֶג
 םיֹורַא קיש ,טְנאָזעֶג טאָה דְנּוא ,רעֶסעֶמְדייֵנְׁש עֶפֶרַאַׁש
 יִניַװ איֵד דייֵנְׁש דְנּוא רעֶסעֶמְדיִיַנְׁש םעֶּפְראַׁש . ןייֵד
 לייװ ,דֵרָע רעֶד ןּופ קאָטְׁשְנייַו םעֶד ןּופ ןעֶּביֹורְט
 ְךָאְלַמ רעֶד דֶנּוא :גיִטייֵצ ןעֶנעֶז ןעֶּביֹורְטְנייוו עֶרְהיֵא
 ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶפְראָועֶג רעֶסעֶמְדייֵנְׁש ןייַז טאָה
 וךֶרֶע רעֶד ןּופ קאָטְשְנייוַו םעֶד ןעֶטיִנְׁשעֶג טאָה דְנּוא

 ףעֶמְלעֶק עֶסיֹוִרְג איִד ןיִא ןעֶפְראוָועֶג םֶהיֵא טאָה דְנּוא
 -עֶנ זיִא רעֶטְלעֶק איד דנּוא :טאָנ ןּופ ןְראָצ םעֶד ןּופ
 טּולְּב רֶנּוא ,טאָטְׁש רעֶד גיִנעוֶועֶסיֹוא ןעֶראָועֶג ןעֶטעֶרְט
 איד ּוצ ויִּב ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא רעֶטְלעֶק רעֶד ןּופ זיִא
 דְנּוא דְנעֶזיֹוט איוִו טייוֵו יֹוזַא ,דְרעֶפ איִד ןּופ ןעֶּמיֹוצ

 :דְלעֶפְרעֶקַא טְרעֶדְנּוה םֹקעֶז
 וט לעטיפאק

 םיִא ןעֶכייֵצ םעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְךיִא דִנּוא
 עֶכְלעוֶו םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז ְּךיִלְרעֶדְנּואוָו דְנּוא סיֹורְנ ,לעֶמיִה

 -יֵרְד לייװ ןעֶנאָלְּפ עֶטְצעֶל ןעֶּביִז איִד טאַהעֶג ןעֶּבאָה
 :טאָנ ןּופ ןְראָצ רעֶד ןעֶראָועֶג טְליִפְרעֶד זיִא .ןעֶנ
 םִַי םעֶנְרעֶזעֶלְג ַא אי יֹוזַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךִיַא דְנּוא
 -ְךעֶּביִא ןעֶּבאָה םאִח איִד דָנּוא ,רֶעייֵפ טיִמ טְשיִמעֶג

 דְנּוא רֶליִּב רֶהיֵא דנּוא הָיַח רעֶד ןעֶנעֶק .טְניִטְלעוֶו

 -עֶטְׁש ןעֶהעֶזעֶג ָּךיִא ּבאָה .ןעֶמאָנ ְרֶהיֵא ןופ לֶהאָצ רעֶד
 יעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא םַי םעֶנְרעֶזעֶלְג םעֶד ףיֹוא ןעֶה
 ריִל סאָד ןעֶגְניִז אייֵז דנוא :טאָנ ןּופ ןעֶּפְראַה טאָּה
 ןּופ דיַל םאָד דָנּוא ,טאָנ ןּופ טְכעֶנְק םעֶּד הָׁשמ ןוּפ
 ןעֶנאָז דְנּוא ,םִאָל םעֶד
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 ומ ומ ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד 09
 ראַה ָא ,קְרעוֶו עֶנייֵד ןעֶנעֶז ְּךיִלְרעֶדְנּואוו דְנּוא םיֹורְג
 גיִטְפאַהְרְהאָו דְנּוא טְכעֶרעֶג ,רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד טאָג

 רעֶו :רעֶקְלעֶפ איִד ןּופ גיִנעֶק ןעֶנעוֶו עֶנייֵד ןעֶנעֶז 4
 דְנּוא ,ראַה ָא ןעֶטְכְראָּפ ריִד ראַפ טיִנ ָּךיִז םעֶו
 אּוד ןיִראָו ?ןעֶמאָנ ןייַד ּוצ דֹובָּכ ןעֶּבעֶג טיִנ טעוֶו
 ןעֶלעֶו רעֶקְלעֶּפ עֶלַא לייֵװ ;גיִלייֵה םֶסיִּב ןייֵלַא
 עֶנייֵד לייוװ ,ןעֶקיִּב ריִד ראָפ ְּךיִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶמּוק

 :ןעֶראוָועֶג טְקעֶלְּפְטְנַא ןעֶנעֶז םיִטָּפְׁשִמ עֶטְכעֶר
 -ִמעֶט רעֶד דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג ְּךיִא ֿבאָה ְּךאָנְרעֶד דְנּוא 2

 זיִא לעֶמיִה םיִא תּודַע םעֶד ןּופ ןֶּכְׁשִמ םעֶד ןּופ לעֶּפ
 ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא ןעֶנעֶז םִע רֶנּוא :ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶגְפיֹוא 6

 ןעֶּבאָה סאָו םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז איִד לעֶּפְמעֶט םעֶד ןּופ

 דְנּוא עֶנייֵר ןיִא דייֵלקעֶגְנָא ,ןעֶנאָלְּפ ןעֶּביִז איִד טאַהעֶג
 עֶנעֶדְלאָנ טיִמ טְלעֶטְראַנעֶנְמּורַא דְנּוא דְנאַוַועֶנייֵל עֶנייֵפ

 איִד ןּופ עֶנייֵא דְנּוא :ןעֶטְסּורְּב איִד םּורַא ןעֶלְטְראַג 7
 םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג טאָה תֹויַח רֶעיִּפ
 ןְּראָצ םעֶד טיִמ לופ ןעֶנעֶז םאָו ,ןעֶלאָׁש עֶנעֶדְלאָג
 ;טייקְניִּבֶע ּוצ טייֵקְניִּבַע ןּופ טְּבעֶל םאוָו רעֶד טאָנ ןּופ

 טיִמ ןעֶראָועֶג טְליִפעֶנְנָא זיִא לעֶּפְמעֶמ רעֶד דְנּוא 8
 -עוֶז דְנּוא טאָג ןּופ טייקְכיִלְרעֶה רעֶד ןעֶנעוֶו ןּופ ָּךיֹור
 טְנעֶקעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק דנּוא .טְּפאַרְק עֶנייֵז ןעֶנ

 ןופ ןעֶנאָלְּפ ןעֶּביִז איד זיִּב ןעֶהעֶגְנייַרַא לעֶּפְמעֶט םיִא
 ;טְגיִדְנֶעעֶנ ָּךיִז ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז איִד

 זט לעטיפאק
 ,לעֶּטְמעֶט םעֶד ןּופ לֹוק ְּךיֹוה ַא טְרעֶהעֶנ ֿבאָה ְךיִא דְנּוא 1

 דְנּוא טְהעֶנ .םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז איָד ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םאו
 טאָנ ןּופ ןְראָצ םעֶד ןּופ ןעֶלאָׁש ןעֶּביִז איִד םיֹוא טְסיִג
 :דֶרֶע רעֶד ףיֹוא

 טאָה דְנּוא ןעֶנְנאַגעֶגְקעוֶוַא זיִא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד דִנּוא 2
 םִע דְנּוא ;דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶסאָנעֶנְסיֹוַא לאָׁש עֶנייֵז
 רֶנּואְח עֶכיִלְצְרעֶמְׁש דְנּוא עֶטְכעֶלְׁש ַא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא
 ןעֶכיֵצ סאָד טאַהעֶנ ןעֶּבאָה סאו ןעֶׁשְנעֶמ איד ףיֹוא
 :דְליִּב רֶהיֵא ּוצ ָּךיִז ןעֶקּוּב סאָו דְנּוא הָיַח רעֶד ןּופ

 םיִא ןעֶּסאָנעֶגְסיֹוא לאָש עֶנייֵז טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד דְנּוא 8



 זמ ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד
 ןעֶטיֹוט ַא ןּופ איו ְּךייֵלְנ ,טּולְּב ןעֶראוָועֶג זיִא סֶע דְנּוא םִי
 םיִא ןעֶזעֶועֶג זיִא סאָו ןעֶּבעֶל ןּופ הָמָׁשִנ עֶדעֶי דְנּוא

 :ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא םִי
 ןיִא ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא לאָש עֶנייַז טאָה רעֶטיִרְד רעֶד דנּוא
 רעֶסאַז ןּופ ןעֶלעֶוְק איד ןיִא דֵנּוא ןעֶמיֹורְמְׁש איד
 :טּולְּב ןעֶראָועֶג ןעֶנעֶז אייֵז דנּוא
 רעֶסאַַו איִד ןּופ ְּךָאְלַמ םעֶד טְרעֶהעֶג ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא
 דְנּוא טְסיִּב אּוד רעֶד ,אּוד טְסיִּב טְכעֶרעֶג ,ןעֶנאָז
 עֶזיִד טְסאָה אּוד לייוו ,רעֶניִלייֵה רעֶד ,ןעֶזעוֶועֶג טָּסיִּב
 } טּולְּב םאָד ןעֶסאָנְרעֶפ ןעֶּבאָה איֵז לייו :טַּפְׁשִמעֶנ
 טְסאָה אּוד דְנּוא ,םיִאיִבְנ איִד .דְנּוא .עֶניִלייֵה איִד .ןּופ
 :טְרעוֶו םִע ןעֶנעֶז אייֵז ;ןעֶקְניִרְט ּוצ טּולְּב ןעֶּבעֶנעֶג אייֵז

 ,תָמֵאָּב ,אָי ,ןעֶנאָז ַחֵּבְוִמ םעֶד טְרעֶהעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ןעֶנעֶז טְכעֶרעֶג דְנּוא גיִּטְפאַהְרְהאָו ,רעֶניִטְכעֶמְלַא ראַה

 :םיִשָּפְׁשִמ עֶנייֵד
 ףיֹוא ןעֶסאָגעֶגְסיֹוא לאָׁש עֶנייַז טאָה רעֶטְרֶעיִּפ רעֶד דְנּוא
 לאָז איִז זַא ןעֶּבעֶגעֶג רֶהיֵא טאָה ןעֶמ דְנּוא ;ןּוז רעֶד

 ןעֶשְנעֶֶב איִד דְנּוא :רֶעייֵפ טיִמ ןעֶצייֵה ןעֶׁשְנעֶמ איִד
 דְנּוא ןעֶראָועֶג טְצייֵהעֶנ ץיִה עֶסיֹורְנ ַא טיִמ ןעֶנעֶז
 רעֶד ,טאָנ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶד טְרעֶטְסעֶלעֶנ ןעֶּבאָה אייֵז
 ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ןעֶנאָלְּפ עֶדיִד רעֶּביִא טְכאַמ טאָה
 :ןעֶּבעֶגּוצִפֶא ּביֹול םֶהיֵא ןּוהְמעֶנ הָבּוׁשִּת טיִנ
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 10 ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא לאָׁש עֶניֵז טאָה רעֶטְפְניִפ רעֶד דִנּוא
 -ְגיִנעֶק רֶהיֵא דְנּוא ;הָיַח רעֶד ןּופ לֶהּוטְש םעֶד ףיֹוא
 עֶרֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג רעֶטְסְניִפ זיִא ָּךייֵר
 11 ןּופ טאָנ םעֶד ןעֶּבאָה דְנּוא :ןייַפ ראַפ ןעֶמיִּבעֶנ ןעֶנְנּוצ
 דְנּוא ןייֵּפ עֶרֶעייֵז ןעֶנעוֶו ןּופ טְרעֶטְסעֶלעֶנ לעֶמיִה םעֶד

 הָבּוׁשְּת עֶנייֵק ןעֶּבאָה אייֵז דנּוא ,ןעֶדְנּואוְו עֶרֶעייֵז ןעֶנעוֶו
 :קרעֶו עֶרֶעייֵז ןעֶנעוֶו ןּופ ןּוהְּטעֶג
 12 ןעֶסאָגעֶנְסיֹוא לאָׁש עֶנייֵז טאָה רעֶטְסְקעֶז רעֶד דִנּוא
 רעֶסאַו ןייַז דְנּוא ;תֶרְּפ םיֹורְטִׁש ןעֶסיֹורְג םעֶד ףיֹוא
 איִד ןּופ געוֶו רעֶד יֵדְּכ ןעֶראָועֶג טְנעֶקיִרְטְרעֶּפ זיִא
 :ןעֶרעוֶו טייֵרְּבעֶגְנָא לאָז חַרְזִמ ןּופ ןעֶנעֶז סאו םיִכָלְמ
 18 ליֹומ םעֶד ןּופ ןעֶמּוקְסיֹורַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא דנּוא
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 רעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד ןּוֿפ דְנּוא גְנאַלְׁשְנעֶכאַרְד רעֶד ןּופ
 ןאיִבָנ ןעֶשְלאַפ םעֶד ןּופ ליֹומ םעֶד ןּופ דְנּוא הָיַח
 ןיִראָי :שעֶרְפ איו ְּךייֵלְנ רעֶטְסייֵג עֶנייֵרְנּוא אייֵרְד
 דְנּוא ,ןעֶבייֵצ ןּוהְט םאִו םיִדֵׁש ןּופ רעֶטְסייֵג ןעֶנעֶז אייֵז
 רעֶצְנאַנ רעֶד ןּופ םיִכָלְמ איִד ּוצ םיֹורַא ןעֶהעֶנ עֶכְלעוֶו
 ןּופ הָמָחְלֿמ רעֶד ּוצ ןעֶלְמאַזּוצְנייֵא אייֵז יִדְּכ ,טְלעוֶו
 העְז :ןעֶניִטְכעֶמְלַא םעֶד טאָו ןּופ גאָט ןעֶסיֹורְג םעֶד
 סאָו רעֶד זיִא טְשְנעֶּבעֶג ;בֶנֵנ ַא איִװ יֹוזַא םּוק ְךיִא
 טיִנ לאָז רֶע יִדְּכ ,רעֶדייֵלְק עֶנייֵז טיִה דְנּוא טְכאַו
 עֶנייֵז ןעֶהעֶז טיִנ לאָז ןעֶמ דְנּוא ,ןעֶהעֶגְמּורַא טעֶקאַנ
 ףֹוא טְלעֶמאַזעֶגְניא אייֵז ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא :דְנאַש
 ;ןֹודְנִמ-רַה ׁשיִאעֶרְּבעֶה ףיֹוא טְסייֵה סאוָו ,טרָא םעֶד
 םיֹוא ןעֶסאָגעֶנְסיֹוא לאָׁש עֶנייֵז טאָה רעֶטעֶּביִז רעֶד דְנּוא
 ןּופ ןעֶמּוקעֶנְסיֹורַא זיִא לֹוק םיֹורְנ ַא דְנּוא טְפּול רעֶד
 טְנאַָזעֶג טאָה דְנּוא ,לעֶּפְמעֶט םעֶד םיֹוא לְהּוטְׁש םעֶד
 ןעֶציִלְּב ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז םִע דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע
 ַא ןעֶהעֶׁשעֶג זיִא םִע דְנּוא ,רעֶנּוד דְנּוא תֹולֹוק דְנּוא
 טְניִז ןעֶזעוֶועֶג יֹוזַא טיִנ זיִא םאִו .םיִנְרעֶטיִצְדְרֶע םיֹורְנ
 רֶהעֶז ַא ,דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶשְנעֶמ איִד
 זיִא טאָטְׁש עֶסיֹורְג איֵד דְנּוא :םיִנְרעֶטיִצְדֶרֶע עֶסיֹורְנ
 טעֶמְׁש איד דְנּוא םיִקָלַח אייֵרְד ןיִא ןעֶראָועֶג טְלייֵהְטּוצ
 עֶסיֹורְג איד לָּבִּב דְנּוא ;ןעֶלאַפעֶג ןעֶנעֶז םִיֹונ איד ןּופ
 ןעֶּבעֶג ּוצ רֶהיֵא יֵדְּכ ,ןעֶראוָועֶג םְנְהאָמְרעֶד טאָנ ראַפ זיִא
 :ןְֵאָצ ןייז ןּופ םיִרָנ םעֶד ןּוֿפ ןייוֵו םעֶד ןּופ רעֶכעֶּב םעֶד
 איִד דְנּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאָלְטְנַא זיִא לעֶזְניִא עֶדעֶי דְנּוא
 רעֶסיֹורְנ ַא דְנּוא :ןעֶראָועֶנ ןעֶניִפעֶג טיִנ ןעֶנעֶז גְרעֶּב
 רעוֶוְׁש יֹוזַא זיִא ןייֵטְׁשְלעֶגאָה רעֶדעֶי ןעֶניִרְד ,לעֶנאָה
 ןעֶמּוקעֶגְפּורַא לעֶמיִה םעֶד ןּופ זיִא ,רעֶנְטְנעֶצ ַא איו
 םאָנ ןעֶּבאָה ןעֶשְנעֶמ איִד דְנּוא ;ןעֶשְנעֶמ איִד ףיֹוא
 לעֶנאָה םעֶד ןּופ גאָלְּפ רעֶד ןעֶנעֶו ןּופ טְרעֶטְסעֶלעֶג
 :ןעֶזעוֶועֶג םיֹורְנ רֶהעֶז זיִא גאָלַּפ עֶנייַז ןיִראוָו

 וי לעטיפאק
 טאַהעֶג ןעֶּבאָה סאָוְו םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז איִד ןּופ רעֶנייֵא דְנּוא
 ריִמ טיִמ טאָה דִנּוא ןעֶמּוקעֶג זיִא ןעֶלאָׁש ןעֶּביִז איִד



 זי ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איִּד
 טֵּטְׁשַמ םאָד ןעֶזייִו ריִד לעֶדְז ְּךיִא םּוק ,טְגאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶנ

 עֶליִפ ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג טאָה עֶכְלעוֶו הָנֹוז רעֶסיֹורְג רעֶד ןּופ
 ןעֶּבאָה דֶרֶע רעֶד ןּופ םיִכָלְמ איִד עֶכְלעוֶו טיִמ :רעֶסאוַו
 דְרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶניֹואוְו סאוָו איד דְנּוא ;ןעֶזעוֶועֶּג הֶּנַוְמ
 :תּונְז עֶרְהיֵא ןּופ ןייוו םעֶד טיִמ ןעֶקְנּורְטעֶּב ְּךיִז ןעֶּבאָה
 רעֶד ןיִא טְסיִיַג םיִא טְרְהיֵפעְגְקעוֶוַא ָּךיִמ טאָה רֶע דִנּוא
 ַא ףיֹוא ןעֶציִז ַאיֹורְפ ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ;רָּבְדִמ
 בֵנְּורעֶטְסעֶל ןּופ ןעֶמעֶנ טיִמ לופ זיִא סֵאְװ הָיַח עֶטיֹור
 :רעֶנְרעֶה ןְהעֶצ דְנּוא ּפעֶק ןעֶּביִז .טאַהעֶג טאָה איִז דְנּוא
 דְנּוא רעֶּפְרּוּפ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג דיִיַלְקעֶג זיִא איֹורְפ איד דֶנּוא
 עֶרֶעייֵהְט דְנּוא דְלאָג טיִמ טְקעֶדעֶּב דְנּוא ;דייַז עֶטיֹור
 עֶרְהיִא ןיֵא טאַהעֶג טאָה איִז דִנּוא ,לירעֶּפ דְנּוא רעֶנייֵטְׁש
 ךיֹוא דְנּוא לֶעיִיַרְנ טיִמ לּופ רעֶכעֶּב םעֶנעֶדְלאָג ַא דְנאַה
 ףיֹוא דְנּוא :איַיַרעֶרּוה עֶרֶהיִא ןּופ ןעֶטייקְגִיַנייֵרְנּוא איד

 ,דוס ַא ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןעֶמאָנ ַא זיִא ןעֶרעֶטְׁש ּרְהיֵא
 איד ןּופ רעֶטּומ איִד עֶסיֹורְג איד ֹּלִבָּב
 העָד ןּופ לֶעייֵרְנ איד ןּופ רֶנּוא ןעֶרּוה
 ןעֶקְנּורְטעֶּב ןעֶהעֶזעֶג איֹורְפ איד ּבאָה ָּךיִא דְנּוא :דֵרֶע
 ןּופ טּולְּב םעֶד טיִמ דְנּוא עֶניִלייֵה איד ןּופ טּולְּב םעֶד טיִמ
 ןעֶהעֶזעֶג  איִז ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא .ַעּוׁשִי ןּופ תּודע איד
 :רעֶדְנּואוו סיֹורְג ַא טיִמ טְרעֶדְנּואוָוְרעֶפ ְּךיִמ .ָּךיִא ּבאָה
 אּוד טְסאָה םּוראָז ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה ָּךָאֶלַמ' רעֶד דְנּוא
 ןּופ דּוס םעֶד ןעֶנאָז ריִד לעוֶו ְּךיִא ?םְרעֶדְנּואוָועֶג ְךיִד
 סאוָו ,איִז טְגנאָרְט סאָו הָיַח רעֶד ןּופ דְנּוא איֹורְּפ ּרעֶד
 הָיַח איִד :רעֶנְרעֶה ןְהעֶצ איִד דְנּוא ּפעֶק ןעֶּביִז איִד טאָה
 טיִנ זיִא דִנּוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד סאָו
 טְהעֶנ דְנּוא ;דְנּורְנִּפֶא' םעֶד ןּופ ןעֶמּוקְפיֹורַא טעז דְנּוא
 םיֹוא ןעֶניֹואוְו םאָו איִד דְנּוא ;ןעֶּבְראַדְרעֶפ םּוצ קעֶוֶוַא

 ןעֶנעֶז ןעֶמעֶג עֶרֶעייֵז סאָז ןְרעֶדְנּואוְו ְּךיִז ןעֶלעוֶו דֶרֶע ְרעֶד
 ןּופ גֶנּודְניִרְג רעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל ןּופ ְּךּוּב םיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ
 -עוֶועֶנ זיִא איִז זַא ,הָיַח איִד ןעֶהעֶז אייֵז ןעוֶו ;טְלעוֶו רעֶד
 | :ןעֶמּוק טעדֶו דְנּוא טיִנ זיִא דְנּוא ןעֶז
 ןעֶּביִז איִד .הָמְכָח טאָה סאוָז דְנאַטְשְרעֶפ רעֶד זיִא אָד
 :םֶצֵיִז איֹורְפ איִד עֶכְלעוֶו ףיֹוא גְרעֶּב ןעֶּביִז ןעֶנעֶז ּפעֶּק
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 ;ןעֶמּוקעֶג טיִנ ְּךאָנ זיִא רעֶרעֶדְנַא רעֶד ,זיִא רעֶנייֵא רעֶד
 :ןעֶּבייֵלְּב לעֶסיִּבַא רֶע זּומ ןעֶמּוקעֶנ ויִא רֶע ןעוֶו דְנּוא
 זיִא איִז טיִנ זיִא דְנּוא ןעֶועוֶועֶג זיִא סאוָו הָיַח איִד דְנּוא

 קעוֶוַא טְהעֶה דְנּוא ,ןעֶּביִז איד ןּופ זיִא דְנּוא ,עֶטְכַא איִד |

 אּוד סאו רעֶנְרעֶה ןְהעֶצ איד דְנּוא :ןעֶּבְראַדְרעֶפ םּוצ

 ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,םיִכָלְמ ןְהעֶצ ןעֶנעֶז ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה
 אייֵז טְרֶעייֵנ .ְךייֵרְניִנעֶק ןייק ןעֶטְלאַהְרעֶד טיִנ ְךאָנ
 טיִמ הָעֶׁש ַא ראַפ עֶניִנעֶק םָלֵא טְכאַמ ןעֶטְלאַהְרעֶד
 דְנּוא ,גְנּונייֵמ עֶנייֵא ןעֶּבאָה עֶזיִד דְנּוא :הָיַח רעֶד
 רעֶד ּוצ טְכאַמ עֶרֶעייֵז דְנּוא טְפאַרְק עֶרֶעייֵז ןעֶּבעֶנ אייֵז
 דְנּוא ,םאֵל םעֶד טיִמ ןעֶטְלאַה הָמָחְלִמ ןעֶלעוֶו עֶזיִד :הָיַח
 זיִא רֶע לייװ ,ןעֶניִטְלעוֶוְרעֶּביִא אייֵז טעֶו םאֵל םאָד
 גיִנעֶק רעֶד דְנּוא ןעֶראַה ןּופ ראַה רעֶד
 םֶהיֵא טיִמ ןעֶנעֶז סאָו איִד דְנּוא עֶניִנעֶק ןּופ
 :אייֵרְטעֶג דְנּוא טְלְהעֶוְרעֶדְסיֹוא דְנּוא ןעֶפּורעֶּב ןעֶנעֶז
 אּוד םאִו רעֶסאַו איִד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 רעֶקְלעֶפ ןעֶנעֶז ,טְציִז הָנֹוז איד ּואְו ,ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה
 איִד דְנּוא :תֹונֹוׁשְל דְנּוא םיֹונ דְנּוא ןעֶגְנּולְמאַזְרעֶפ דְנּוא
 הָיַח איִד דְנּוא ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד סאוָו רעֶנְרעֶה ןְהעֶצ
 איִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶּבאָה דְנייֵפ הָיַח איִד ןעֶלעוֶו עֶזיִד
 ׁשייֵלְפ רֶהיִא ןעֶלעוֶו דְנּוא ןעֶכאַמ טעֶקאַנ דְנּוא טְסיוו
 :ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ רֶעייַפ טיִמ איִז ןעֶלעוֶו דְנּוא ,ןעֶסֶעְֶפיֹוא
 אייֵז זַא ןעֶּבעֶנעֶג רעֶצְרעֶה עֶרֶעייֵז ןיִא טאָה טאָג ןיִראָו
 ןעֶטְלאַהְרעֶד ןעֶלאָז אייֵז דְנּוא ;הָצֵע עֶנייֵז ןּוהְט ןעֶלאָז
 רעֶד ּוצ ְּךייֵרְניִנעֶק רֶעייֵז ןעֶּבעֶנ ןעֶלאָז דְנּוא ,הָצֵע ןייֵא
 טְרְהיִפעֶנְסיֹוא ןעֶלעוֶו טאָנ ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד זיִּב הָיַח
 זיִא ןעֶהעֶזעֶג טְסאָה אּוד סאו איֹורְפ איִד דְנּוא :ןעֶרעוֶו
 איִד רעֶּביִא ְּךייֵרְניִנעֶק ַא טאָה סאָו טאָטְׁש עֶסיֹורְנ איִד
 :דֶרֶע רעֶד ןּופ עֶגיִנעֶק

 חי לעטיפאק

 ְךָאְלַמ ןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ןעֶהעֶזעֶנ ָּךיִא ּבאָה ןעֶכאַז עֶזיִד ָּךאָנ
 טאַהעֶג טאָה רֶע דְנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶמּוקְפּורַא
 ןעֶראועֶנ טעֶטְּבִייַלְרעֶד זיִא ךֶרֶע איד דְנּוא ,טְּבאַמ עֶסיֹורְנ



 חי ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד
 טיִמ ןֶעיֵרְׁשעֶג טאָה רֶע דנּוא :טייֵקְביִלְרעֶה עֶנייֵז ןּופ
 ןעֶלאַפעֶג ןעֶלאַפעֶב ,טְנאָזעֶג דְנּוא לֹוק ןעֶקְראַטְׁש ַא
 ןּופ גְנּוניֹואוְו ַא ןעֶראוָועֶנ זיִא דְנּוא ,עֶסיֹורְנ איִד לֶבָּב זיִא
 ,טְסייֵג ןעֶניירְנּוא ןעֶדעֶי ןּופ םיִנְגְנעֶפעֶג ַא רְנּוא ,םִיַדש
 עֶטְסאַהְרעֶפ דְנּוא עֶנייֵרְנּוא עֶלַא ןּופ םִיִנְנְנעֶפעֶג ַא דְנּוא
 ןעֶקְניִרְמ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג םִיֹונ עֶלַא טאָה איִז לייוו - :לעֶנעֶפ
 איד דְנּוא ,תּונְז רֶהיִא ןּופ ןְראָצ םעֶד ןּופ ןייוו םעֶד ןּופ

 -עוֶועֶג הָנֵזְמ רֶהיֵא טיִמ ְּךיִז ןעֶּבאָה דֶרֶע רעֶד ןּופ עֶניִנעֶק
 ןעֶראועֶג ָּךייַר ןעֶנעֶז דֶרֶע רעֶד ןּופ טיִרְחֹוס איִד דְנּוא ,ןעֶז
 :ץֶלאָטְׁש רֶהיֵא ןּופ טְפאַרְק רעֶד ןּופ
 לעֶמיִה םעֶד ןּופ לֹוק רעֶדְנַא ןייַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא

 רֶהיִא יֵדְּכ קְלאָפ ןייֵּמ ,רֶהיִא ןּופ םיֹורַא טְמּוק .ןעֶנאָז
 טְלאָז דְנּוא ,דֶניִז עֶרְהיֵא טיִמ ןעֶּבאָה לייֵהְּט ןייק טיִנ טְלאָז

 דֶניִז עֶרְהיִא לייֵװ :ןעֶנאָלְּפ עֶרְהיִא ןּופ ןעֶמּוקעֶּב טיִנ
 טאָה טאָנ דְנּוא ,לעֶמיִה םּוצ ויִּב טְכייֵרְנעֶנ ןעֶּבאָה

 טְלעֶגְרעֶפ :ןעֶטייֵקְגיִטְכעֶרעֶגְנּוא עֶרְהיִא ןָא טְכאַדעֶנ
 רָנּוא ןעֶטְלאָגְרעֶפ ְּךיַא טאָה איִז איִװ יֹוזַא רֶהיֵא

 םעֶד טיִמ ;קְרעֶו עֶרְהיִא ְךאָנ טְלעֶּפאָד רֶהיֵא טְלְהאָצעֶּב
 ַא ןָא רֶהיֵא טְשיִמ טְשיִמעֶנ טאָה איִז םאֶװ רעֶכעֶּב

 טְכיֵלְרעֶהְרעֶפ ְָּךיִז טאָה איִז איז ליִפ יֹוזַא :ןעֶטְלעֶּפאָד

 רֶהיִא טֶּביִג יֹוזַא ,ןעֶנאָרְטעֶּב ץְלאָטְׁש ְּךיִז טאָה דנּוא
 ץְראַה רֶהיֵא ןיִא טְנאָז איִז לייוו .רֶעיֹורְט דְנּוא גְנּוניִנייַּפ
 לעֶו דְנּוא ,הָנָמְלַא עֶנייֵק טיִנ ןיִּב דְנּוא הָּכְלַמ ַא ץיִז ְּךיִא

 עֶרְהיִא ןעֶלעוֶו ןעֶנעוֶוְטְסעֶד :ןעֶהעֶז רֶעיֹורְט ןייק טיִנ
 דְנּוא רֶעיּורְמ דְנּוא טיֹוט ,גאָט ןייַא ןיִא ןעֶמּוק ןעֶנאָלַּפ
 טְנעֶרְּבְרעֶפ ץְנאַג איִז טעוֶו רֶעייֵפ ןיִא דְנּוא ,רעֶנְנּוה
 טָּפְׁשִמעֶג איִז טאָה רעֶד ,טאָנ ראַה רעֶד ןיִראוָו ;ןעֶרעוֶו
 :ביִטְכעֶמ זיִא
 טיִמ ָּךיִז ןעֶּבאָה םאֶו דֶרֶע רעֶד ןּופ עֶניִנעֶק איד דְנּוא
 ןעֶנאָרְטעֶּב ץְלאָמְׁש ְךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶזעוֶועֶג הָנֵזְמ רֶהיֵא
 אייֵז ןעֶו .ןעֶנאָלְק דנּוא ןעֶנייוֵו רֶהיֵא רעֶּביִא ןעֶלעוֶו
 דְנּוא :גְנּונעֶרְּבְרעֶפ עֶרְהיִא ןּופ ְּךיֹור םעֶד ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו
 עֶרְהיִא ןּופ טְכְרּופ רעֶד ןעֶנעֶו ,ןעֶמייוַו ןּופ ןעֶהעֶטְׁש איי
 טאָטְׁש עֶסיֹורְג איִד העוָו העוֶו ,ןעֶנאָז דְנּוא  ,גֶנּוגיִנייֵּט
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 זיִא הָעָׁש עֶנייֵא ןיִא ןיִראָו ,טאָּטְׁש עֶקְראַטְׁש איִד לֶבְּב
 ךֶרֶע רעֶד ןּופ םיִרְחֹוס איד דְנּוא :ןעֶמּוקעֶנ טָּפְׁשִמ ןייֵד
 טְפיֹוק רעֶנייֵק לייוֵו ,ןעֶנאָלְק דְנּוא רֶהיִֵא רעֶּביִא ןעֶנייוֵו
 הָרֹוחְס :גְנּולְדְנאַה עֶרֶעייֵז ןּופ הָרֹוחְס איִד רֶהעֶמ םיִנ
 דְנוא .העֶנייֵטְׁש עֶרֶעייֵהְּט דְנּוא .רעֶּבְליִז דְנּוא ;הְלאָה ןּופ
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 ,דיִוִז דְנּוא ,רעֶּפְרּוּפ דְנּוא ,דְנאַוְנייֵל עֶנייֵפ דְנּוא ,ליִרעֶּפ
 דְנּוא ;ץְלאָהְנעֶניִהְמ אייֵלְרעֶלַא ןּופ דְנּוא ,דייז עֶטיֹור דְנּוא
 םיִלָּכ אייֵלְרעֶלַא דְנּוא ןייֵּבְנעֶפְלֶע ןּופ םיִלָּכ אייֵלְרעֶלַא
 ןּופ דְנּוא ,רעֶסּוק ןּופ דֶנּוא ,ץְלאָה רֶעייֵהְט  רֶהעֶז ןּופ
 רֶעייֵז טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא :ןייֵטְשְלעֶמְראַמ ןּופ דְנּוא ,ןעֶזייֵא
 דנוא ,רֹמ דְנּוא תַרֹוטְק דְנּוא ,תֹאֹּכְנ דְנּוא ,דְניִרְמיִצ
 דְנֹוא ,לעֶמְלעֶמעֶז דְנּוא ,לֶהֶע .דְנּוא ןייוֵו דְנּוא ;ְךיֹורְהייוו
 הְרעֶּפ ןּופ הָרֹוחְס דְנּוא ,ףֵאְׁש דְנּוא ,תֹומֵהְּב .דְנּוא ;ץייוו
 ;ןעֶׁשְנעֶמ ןּופ תֹומָׁשְנ ָּךיֹוא דְנּוא ;רעֶּבייֵל דִנּוא ;ןעֶבאָו דְנּוא
 טאָה טְסּולְנעֶג טאָה ץְראַה ןייַד סאו טְסְּפיֹוא םאָד דְנּוא
 דְנּוא ןעֶזייּפְש עֶנייַפ עֶלַא דְנּוא ןּוהְמעֶנְּפָא ריִד ןּופ ְּךיִז
 ןעֶגְנאַגעֶג ְןעֶהיֹולְרעֶּפ ריִד ןּופ ןעֶנעֶז ןעֶכאַז עֶרעֶטיֹול
 :ןעֶניִפעֶב רֶהעֶמ טיִנ לאָמְנייֵק אייֵז טְסעוֶו אּוד דְנּוא
 רֶהיִא ןּופ ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ןעֶּכאַז עֶזיִד ןּופ םיִרְחֹוס איִד

 ןעֶנעוֶו ןעֶהעֶטְׁש ןעֶטייֵו ןּופ ןעֶלעוֶו ןעֶראוָועֶג ְךייַר
 ןעֶנייוַו'ןעֶלעוֶו/ דְנּוא ;בֶנּוניִנייֵּפ עֶרְהיִא ןּופ טְכְרּופ רעֶד
 איד ;העוְו העוו ,ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא :ןעֶנאָלְק דְנּוא
 עֶנייֵפ ןיִא ןעֶזעוֶועֶג רייֵלְקעֶג זיִא סאָו ;טאָטְׁש עֶסיֹורְנ
 זיִא דָנּוא ;הייִז עֶטיֹור דְנּוא ;רעֶּטְרּוּפ דְנּוא ,דְנאַוְנייַל
 העֶנייֵטְׁש עֶרֶעייֵהְט דְנּוא דְלאָנ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג טְקעֶדעֶּב
 עֶכְלעֶזַא זיִא הָעָׁש עֶנייֵא ןיִא ןיִראָו :ליִרעֶּפ דְנֹוא
 -םייַּמְפִוֵׁש רעֶדעֶי דְנּוא .ןעֶראָועֶג טְסיוְרעֶפ טייֵקְכִייַר
 ןעֶטְמיִטְשעֶּב ַא ּוצ ְּךיִז טְפיִש סאָװ רעֶדעֶי דְנּוא רעֶט
 ןעֶטייֵּבְרַא םאָװ עֶלַא דְנּוא ןעֶזאָרְטאַמ איִד דְנּוא ,טֶרָא
 אייז ןעוֶו דְנּוא :ןעֶנאַטְׁשעֶנ ןעֶטייוֵו ןּופ ןעֶנעֶז םַי םיִא
 ְנּונעֶרְּבְרעֶפ עֶרֶהיִא ןּופ ְּךיֹור םעֶד ןעֶהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה
 ַא ראַּפ סאָו .טְנאָזעֶג דְנּוא ןְעיִרְׁשעֶג אייֵז ןעֶּבאָה
 אייז דָנּוא ?טאָטְׁש עֶסיֹורְנ איִד ּוצ ְּךייֵלְנ זיִא טאָטְׁש
 דְנּוא ,ּפעֶק עֶרֶעייֵז ףיֹוא ּביֹוטְׁש ןעֶפְראוָועֶג ןעֶּבאָה



 טי חי ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד
 ןעֶגאָלְק דְנּוא ןעֶנייוֵו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןֶעיִרְׁשעֶנ ןעֶּבאָה
 וטאָטְׁש עֶסיֹורְג איִד העוָו ,העװ ,ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו דְנּוא
 ףיֹוא ןעֶפיִׁש איִד טאַהעֶנ ןעֶניִרְד ןעֶּבאָה סאָו עֶלַא

 -ְגיִרָעייַהְט רֶהיִא ןעֶנעוֶו ןעֶראָועֶג ְּךייֵר ןעֶנעֶז םַי םעֶד
 :ןעֶראַועֶג טְסיוִוְרעֶפ איִז זיִא הָעָׁש עֶנייֵא ןיִא ןיִראוָו ,טייק
 עֶגיִלייֵה רֶהיֵא דְנּוא ,לעֶמיִה ,רֶהיֵא רעֶּביִא ָּךיִד ַעייֵרְפ

 טאָב לייוֵו ;םיִאיִבְנ רֶהיֵא דְנּוא לעֶטְסאָּפַא רֶהיֵא דְנּוא
 :ןּוהְטעֶנ רֶהיֵא רעֶּביִא טֶּפְׁשִמ רֶעייֵא טאָה

 ןייֵטְׁש ַא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאָה ְּךֶאְלַמ רעֶקְראַטְׁש ַא דְנּוא
 םֶהיֵא טאָה דְנּוא ןייֵטְׁשְלִהיִמ ןעֶסיֹורְג ַא איוִװ ָּךייֵלְג
 לֶבָּב טעֶו יֹוזַא ,טְנאָזעֶג דְנּוא ןעֶּפְראוָועֶגְנייַרַא םִַי םיִא

 ןעֶפְראוָועֶגְנייַרַא םֶרּוטְׁש ַא ןיִא טאָטְׁש עֶסיֹורְג איד
 :ןעֶרעֶו ןעֶניִפעֶג רֶהעֶמ טיִנ לאָמְנייֵק טעדֶו דְנּוא ,ןעֶרעוֶו
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 22 דְנּוא ,רעֶנְניִז דְנּוא ,רעֶליִּפְׁשְנעֶפְראַה ןּופ לֹוק סאָד דְנּוא
 לאָמְנייֵק ריִד ןיִֵא טעֶװ ,רעֶזאָלְּבְנְראָה דְנּוא ,רעֶפייֵפ
 ןּופ רעֶטְסייֵמ ןייק דְנּוא ,ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶנ רֶהעֶמ טיִנ
 רֶהעֶמ טיִנ לאָמְנייֵק ריִד ןיִא טעוֶו טְסְנּוק אייֵּלְרעֶלַא

 ןייֵטְׁשְלִהִמ ַא ןּופ לֹוק סאָד דִנּוא ,עֶרעֶו ןעֶניִפעֶג
 םאָד דְנּוא :ןעֶרעֶװ טְרעֶהעֶנ רֶהעֶמ טיִנ ריִד ןיִא טעוֶו
 רֶהעֶמ טיִנ ריִד ןיִא ְָּךִז טעֶװ עֶּפְמאָל ַא ןּופ טְכיֵל
 ןּופ דְנּוא ןָתָח ַא ןּופ לֹוק םאֶד דְנּוא ,ןעֶזייוֵועֶּב
 טְרעֶהעֶנ רֶהעֶמ טיִנ לאָמְנייֵק ריִד ןיִא טעֶװ הָלַּכ ַא
 איד ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיִרְחֹוס עֶנייֵד לייֵו ;ןעֶרעוֶו
 -עֶז ףּוׁשַּכ ןייֵד ְךְרּוד ןיִראָו ,דֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶטְׁשְריִפ
 רֶהיִא ןיִא דְנּוא :ןעֶראָועֶג טְרְהיִפְרעֶפ םִיֹונ עֶלַא ןעֶנ
 ןעֶניִפעֶג עֶניִלייֵה דְנּוא םיִאיִבְנ ןּופ טּולָּב םאָד זיִא
 דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןעֶנעֶז סאָו עֶלַא ןּופ דְנּוא ;ןעֶראוָועֶג
 ;ןעֶראָועֶג ןעֶטְכאָׁשעֶב

 מי לעטיפאק
 ָךיֹוד ַא איו יֹוזַא טְרעֶהעֶג ְּךיִא ּבאָה ןעֶכאַו עֶזיִד ְּךאָנ
 ןעֶנאָז לעֶמיִה ןיִא גְנּולְמאַזְרעֶפ עֶסיֹורְנ ַא ןּופ לֹוק

 טְפאַרְק דְנּוא ;טִייֵקְכיֵלְרעֶה דְנּוא .הָעּוׁשְי ;הִיּולְלַה
 םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵז ןיִראָו :טאָנ רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶרעֶהעֶנ
 טאָה רֶע לייו ;טְכעֶרעֶג דְנּוא ניִטְפאַהְרְהאָו ןעֶנעֶז
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 דֶרֶע איִד טאָה סאָו טָּפְׁשִמעֶנ הָנֹוז עֶסיֹורְג איִד

 ְךִז טאָה רֶע דְנּוא ,תּונְז רֶהיֵא טיִמ ןעֶּבְראָדְרעֶפ
 טְכעֶנְק עֶנייֵז ןּופ טּולְּב םעֶד ראַפ ןעֶועוֶועֶנ םֵקֹונ
 :דְנאַה עֶרְהיִא ןּופ

 דְנּוא .הָיּולְלַה ,טְגאָזעֶג לאָמַא ְּךאָנ ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא
 :טיִיַקְניִּבֶע ּוצ טייקְניִּבֶע ןּופ ףיֹוא טְהעֶנ ךיֹור רֶהיִא
 רֶעיַפ איִד דנּוא םיִנֹקְז גיִצְנאוַוְצ דנּוא רֶעיִפ איִד דִנּוא
 טְקיִּבעֶג ְּךיִז ןעֶּבאָה דְנּוא ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא ןעֶנעֶז תֹויַח
 דְנּוא ,לֶהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶועֶג זיִא רעֶד טאָנ ּוצ

 -םיֹורַא זיִא לֹוק ַא דְנּוא :הָיּולְלַה ,ןִמָא ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ;
 טְגאָזעֶג טאָה דנּוא לְהּוטְׁש םעֶד ןּופ ןעֶמּוקעֶג

 סאָװ איִד טְכעֶנְק עֶנייֵז עֶלַא ,טאָב רעֶזְנּוא טְּביֹול

 איד דְנּוא עֶנייִלְק איִד ,םֶהיֵא ראָפ ָּךיִז ןעֶטְכְראָפ
 : :עסיזרנ -

 ליִפ ןופ לֹוק ַא איִװ יֹוזַא טְרעֶהעֶנ ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ּוא ,רעֶסאַוַו עֶליִפ ןּופ לֹוק ַא אי יֹוזַא דְנּוא ,טייַל
 ןעֶּבאָה סאָו רעֶנּוד עֶקְראַטְׁש ןּופ לֹוק ַא איו יֹוזַא
 ,טְבאָזעֶב

 -ְלַא רעֶד ,טאָנ רעֶזְנּוא ראַה רעֶד ןיִראוָו ;הָיּולְלַה

 ןֶעויַרְפ םֶנּוא טְואָל :טְשְרעֶהעֶג טאָה רעֶניִטְכעֶמ
 ;דֹובָּכ םעֶד ןעֶּבעֶנ םֶהיֵא דִנּוא ,ןייַז ְּךיִלְהעֶרְפ דְנּוא
 דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶג זיִא םאַל םעֶד ןּופ הָנּותֲח איִד לייוו
 :טְכאַמעֶג גיִטְראַפ ְּךיִז טאָה ּבייװ ןייַז

 דייַלְקעֶג לאָז איִז זַא ןעֶּבעֶנעֶג רֶהיִֵא ויִא םִע דְנּוא

 איד ןיִראָו ;דְנאַוְנייֵל עֶנייֵר דְנּוא עֶנייֵפ ןיִא ןעֶרעוֶו
 :עֶניִלייַה איד ןּופ ןעֶטייֵקְניִטְכעֶרעֶג איִד זיִא דְנאַוְנייל
 טְשְנעֶּבעֶג ּבייֵרְׁש .טְנאָזעֶנ ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 טייֵצְלְהאָמ רעֶד ּוצ ןעֶפּורעֶנ ןעֶנעֶז סאָו איִד ןעֶנעֶז
 ּוצ טאָה רֶע דְנּוא .םאֵל םעֶד ןּופ הָנּותֲה רעֶד ןּופ

  -ְךעֶו עֶניִשְפאַהְרְהאָו איִד ןעֶנעֶז עֶזיִד ,טְנאָזעֶג ריִמ
 ראָפ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא ןיִּב ְךיִא דנוא :טאָנ ןּופ רעֶט
 ּוצ טאָה רֶע דִנּוא ;ןעֶקיִּב ּוצ םֶהיֵא ּוצ ְךיִמ סיִפ עֶנייִז
 ןיִּב ְךיִא ;ןּוהְט טיִנ םִע טְסְלאָז אּוד ,העֶז ,טְגאָועֶג ריִמ
 סאָו רעֶדְירְּב עֶנייֵד טיִמ דְנּוא ,ריִד טיִמ טְכעֶנְקְמיִמ ַא



 1 טי ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד
 ;טאָנ ּוצ ְךיִד קיִּב ;ַעּוׁשִי ןופ םיִנְנייֵצ סאָד ןעֶטְלאַה
 רעֶד ןּופ טְסייֵג רעֶד זיִא ַעּוׁשִי ןּופ םיִנְנייֵצ סאָד ןיִראָו
 :הָאּובְנ
 || טְכאַמעֶנְפיֹוא לעֶמיִה םעֶד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 ףיֹוא זיִא רעֶכְלעוֶו רעֶד דְנּוא ,דְרעֶפ םייַו ַא העְז דֶנּוא
 -רֶהאָח דְנּוא רֶעייֵרְעֶג ןעֶסייֵהעֶג טאָה ןעֶסעֶזעֶג םֶהיֵא
 דְנּוא רֶע טעֶטְכיִר טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןיִא דְנּוא ,רעֶניטְּפאַה
 2 איװ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןעֶניֹוא עֶנייַז דְנּוא :הָמָהְלִמ טְלאַה
 עֶליִּפ ןעֶנעֶז ּפאָק ןייַז ףיֹוא דִנּוא ,רֶעייֵפ ןּופ םאֵלְפ ַא

 -ייק סאָה ,ןעֶּביִרְׁשעֶג ןעֶמאָנ ַא טאָה רֶע דְנּוא ,ןעֶניֹורְק -

 רייֵלְקעֶג זיִא רֶע דְנּוא :ןייֵלַא רֶע רּונ טְסּואוְועֶנ טאָה רעֶנ

 ןעֶמאָנ ןייַז דְנּוא ,טּולְּב ןיִא ןעֶקְנּונעֶגְנייֵא ייֵלְק א ןיִא
 14 איֵד דנּוא :טאָג ןּופ טְראָו םאָד ןעֶפּורעֶג וזיִא

 -ְבאָנ םֶהיֵא ןעֶנעֶז לעֶמיִה ןיִא ןעֶנעֶז םאִו ןעֶטְפאַׁשְרעֶה
 דייֵלְקעֶנ ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ,דְרעֶפ עֶסייוֵו ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶנ
 2 זיִא ליֹומ ןייַז ןּופ דְנּוא :דְנאַוְנייֵל עֶנייֵר דְנּוא עֶסייֵו ןיא
 -ךעֶד לאָז רֶע יֵדָּכ ,דְרעוֶוְׁש םעֶפְראַׁש ַא ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא
 אייֵז רעֶּביִא טעֶװ רֶע דִנּוא ;םִיֹונ איִד ןעֶנאָלְׁש טיִמ
 טעֶרְמ רֶע דְנּוא :טּור עֶנְרעֶזיַא עֶנייֵא טיִמ ןעֶשְרעֶה

 ןְראָצ םעֶד ןּופ םיִרְנ םעֶד ןּופ רעֶטְלעֶקְנייוֵו איִד ןייֵלַא
 ןייַז ףיֹוא טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶגיִטְכעֶמְלַא םעֶד טאָנ ןּופ

 ןעֶמאָנ ַא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא ְּךֶעיִד ןייַז ףיֹוא דְנּוא דיילק
 :ןעֶראַה ןּופ ראַה דְנּוא עֶניִנעֶק ןּופ גיִנעֶק

 17 ָּךֶאְלַמ ַא ןּוז רעֶד ןיִא ןעֶהעֶטְׁש ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְָּךיִא דְנּוא
 טְגאָזעֶג דְנּוא לֹוק ְּךיֹוה ַא טיִמ ןֶעיִרְׁשעֶנ טאָה רֶע דְנּואְי

 ןּופ ןעֶמיִמ ןיִא םּורַא ןעֶהיִלְפ םאָו לעֶנעֶפ עֶלַא ּוצ
 עֶכיֹורְנ איִד ּוצ ןייֵא ְּךייֵא טְלעֶמאַז טְמּוק ,לעֶמיִה םעֶד
 18 ׁשייֵלְּפ סאָד ןעֶסֶע טְלאָז רֶהיֵא יִדְּכ :טאָנ ןּופ הָדּועְס
 דְנּוא ,רעֶנעֶמְטְפֹוה ןּופ שייֵלְפ סאָד דְנּוא ,עֶניִנעֶק ןּופ
 ,דְרעֶפ ןּופ ׁשייֵלְפ סאָד דְנּוא םירֹוּבִנ ןּופ ׁשייֵלְפ םאָד
 דְנּוא ןעֶסעֶזעֶג ףיֹורְד ןעֶנעֶז םאָו איִד ןּופ דְנּוא

 עֶנייֵלְק ןּופ ,טְכעֶנְק דְנּוא ָעייֵרְפ עֶלַא ןּופ ׁשייֵלְפ םאָר
 :עֶסיֹורְנ דְנּוא
 19 ןּופ םיִכָלְמ איִד דִנּוא ,הָיַח איִד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא
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 הָמָחְלִמ טְלעֶמאַועֶגְנייַא ןעֶראַׁשְרעֶה עֶרֶעייֵז דְנּוא ,דֶרֶע רעֶד
 םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא רעֶכְלעוֶו םעֶד טיִמ ןעֶטְלאַה ּוצ
 זיִא הָיַח איִד דְנּוא :ראַׁשְרעֶה עֶנייֵז טיִמ דְנּוא דְרעֶפ
 רעֶשְלאַפ רעֶד רֶהיֵא טיִמ דְנּוא ,ןעֶראָוועֶג ןעֶגְנאַפעֶג

 טיִמ ,ןעֶכייֵצ איִד רֶהיֵא ראָפ ןּוהְסעֶנ טאָה סאָו איִבָנ

 -עֶגְנָא ןעֶּבאָה סאו איִד םֶרְהיֵפְרעֶפ טאָה רֶע עֶכְלעוֶו

 ןעֶּבאָה םאִו דְנּוא ,הָיַח רעֶד ןּופ ןעֶכייֵצ םאָד ןעֶמונ
 גיִדעֶּבעֶל ןעֶנעֶז עֶרייֵּב איִד ;דְליִּב רֶהיֵא ּוצ טְקיִּבעֶג ָּךיִז
 טיִמ טְנעֶרְּב סאָָו רֶעייֵפ ןּופ ְּךייֵט םיִא ןעֶפְראוַועֶגְנייֵרַא
 ןעֶראָועֶג טעֶגְרַהעֶג ןעֶנעֶז עֶגיִרְּביִא איִד דְנּוא :לעֶּבעוֶוְש
 * םעֶד ןּופ ןעֶנְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאו דְרעֶוֶש םעֶד טיִמ

 הְרעֶפ םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶועֶג זיִא םאִֶו םעֶד ןּופ ליֹומ
 :ןעֶראָועֶג טאַז ׁשייֵלְפ רֶעייֵז ןּופ ןעֶנעֶז לעֶנעֶפ עֶלַא דְנּוא

 ב לעטיפאק
 םעד ןּופ ןעֶמּוקְפּורַא ָּךֶאְלַמ ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 -ַּפִא םעֶד ןּופ לעֶסיִלְׁש םעֶד טאַהעֶג טאָה םאו ,לעֶמיִה
 רֶע דנּוא :דְנאַה עֶניִיַז ןיִא טעֶק עֶסיֹורְג ַא דְנּוא דְנּורְג
 ,בְנאַלְׁש עֶטְלַא איִד גְנאַלְׁשְנעֶבאַרְד איד ןעֶמּונעֶג טאָה
 טאָה רֶע דנּוא ֶמֵׂש רעֶד דְנּוא לעֶפייֵט רעֶד זיִא םא

 -ָנייֵרַא איִז טאָה רֶע דְנּוא :רֶהאָי דְנעֶזיֹומ ןעֶדְנּוּבעֶג איז :
 -ךעֶפ איִז רעֶּביִא טאָה דְנּוא דְנּורְנִּפֶא םיִא ןעֶפְראוָועֶג

 טיִנ לאָז איִז יֵדְּכ ,לעֶגיִז ַא טְנעֶלעֶג דְנּוא ןעֶסאָלְׁש
 רֶהאָי דְנעֶזיֹוט איִד ויִּב ןעֶרְהיִפְרעֶפ םִיֹו איִד רֶהעֶמ
 ןעֶדְנּוּבעֶנְפיֹוא איִז זּומ ְּךאָנְרעֶד ,ןעֶרעוֶו טְגיִדְנֶעעֶג ןעֶלעוֶו
 :טייֵצ עֶנייֵלְק ַא ראַפ ןעֶרעוֶו
 ןעֶנעֶז אייֵז דְנּוא ןעֶלְהּוטְׁש ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא
 -עֶנעֶג אייז זיִא טָּפְׁשִמ םאֶד דְנּוא ,ןעֶסעֶועֶג אייֵז ףיֹוא
 איִד ןּופ תֹומְׁשִנ איִד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא ,ןעֶּב
 םיִנְנייֵצ םעֶד ןעֶנעֶו ןעֶראָועֶג טעֶּפעֶקעֶג ןעֶנעֶז סאו
 סאו דְנּוא ,טאָנ ןּופ טְראָו םעֶד ןעֶנעוֶו דְנּוא ַעּוׁשִי ןּופ
 ּוצ טיִנ דְנּוא הָיַה רעֶד ּוצ טְקיִּבעֶג טיִנ ְּךיִז ןעֶּבאָה
 -ייֵצ סאָד ןעֶמּונעֶגְנָא טיִנ ןעֶּבאָה םאִו דְנּוא ,רֶליִּב רֶהיֵא
 .דְנַאַה עֶרֶעייֵז ףיֹוא דנּוא ןעֶרעֶטְׁש רֶעייֵז ףיֹוא ןעֶכ
 ַחיִׁשָמ םעד טיִמ ןעֶּבאָה דֵנּוא ,טְּבעֶלעֶג ןעֶּבאָה אייֵז דְנּוא



 כ ןנחוי ןופ גנוקעלּפטנא איד :
 ןעֶּבאָה עֶטיֹוט עֶניִרְּביִא איִד :רֶהאָי דְנעֶזיֹוט טְשְרעֶהעֶג
 .טְגיִדְנֶעעֶג ןעֶּבאָה רֶהאֵי דְנעֶזיֹוט איִד זיִּב טְּבעֶלעֶג טיִנ

 דְנּוא טְשְנעֶּבעֶג :דְנאַטְׁשְפיֹוא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד זיִא סאָד
 עֶטְׁשְרֶע םעֶד ןיִא לייֵהְט ַא טאָה רעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא גיִלייַה
 טיֹוט רעֶטייֵוְצ רעֶד טאָה עֶזיִד רעֶּביִא ;דְנאַטְׁשְפיּוא
 טאָב ןּופ םיִנֲהֹּכ ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז טְרָעייֵנ ,טְכאַמ עֶנייֵק
 םֶהיֵא טיִמ ןעֶלעֶֶו אייֵז ךְנּוא .ַחיִׁשָמ םעֶד ןּופ דְנּוא
 :רֶהאָי דְנעֶזיֹוט איִד ןעֶׁשְרעֶה

 טעֶו טְניִדְנֶעעֶנ ןעֶנעֶז רֶהאָי דְנעֶזיֹוט איֵד ןעֶו דְנּוא
 דְנּוא :םיִנְגְנעֶפעֶג ןייַז ןּופ טְכאַמעֶג אייֵרְפ ןְטָׂש רעֶד
 םאֶח םִיֹונ איִד ןעֶרְהיִפְרעֶפ ּוצ ןעֶהעֶנְסיֹורַא טעֶװ רֶע
 דְנּוא גֹוג רֶרֶע רעֶד ןּופ ןעֶקֶע רֶעיִפ איד ןיִא ןעֶנעֶז
 רֶעייֵז םאֶװ הָמָחְלִמ איִד ּוצ ןעֶלְמאַזּוצְנייַא .אייֵז ,גֹונָמ
 דְנּוא :םִי םעֶד ןּופ דְנאַז רעֶד איװ יֹוזַא זיִא לְהאָצ
 רעֶד ןּופ טייֵרְּב רעֶד ףיֹוא ןעֶנְנאַגעֶגְפיֹוא ןעֶנעֶז אייֵז
 איִד ןּופ הָנְחַמ איִד טְלעֶגְניִרעֶנְמּורַא ןעֶּבאָה דְנּוא רֶרָע
 זיִא םִע דָנּוא .טאָטְש עֶטְּבִלעֶג איִד דְנּוא עֶגיִלייַה
 אייֵז טאָה דִנּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ רֶעייֵפ ןעֶמּוקעֶנְּפּורַא
 טְרְהיֵפְרעֶפ אייֵז טאָה םאָו ןֶמֶׂש רעֶד דְנּוא :טְנעֶרְּבְרעֶפ
 רֶעייֵַפ ןּופ ְּךייֵט םיִא ןעֶראָועֶג ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא . זיִא
 רעֶשְלאַפ רעֶד דְנּוא הָיַח איִד ּואְו ,לעֶּבעוֶוְׁש דְנּוא
 גאָט טְניִנייִּפעֶג ןעֶרעֶו ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא ,ןעֶנעֶז איִבְנ
 :טייקְניֵּבֶע וצ םייקְניִּבֲע ןּופ טְכאַנ דְנּוא
 לְהּוטְׁש ןעֶסייוו ןעֶסיֹורְג ַא ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ָּךיִא דְנּוא
 ןּופ דְנּוא עֶסעֶזעֶג ףיֹורְד זיִא רעֶכָלעֶו םעֶד .דִנּוא

 ןעֶפאָלְטְנַא דֶרֶע דְנּוא לעֶמיִה איד ןעֶנעֶז םיִנָּפ ןייֵז
 -עֶנ ןעֶניִפעֶג םֶרֶא ןייק טיִנ אייַז ראַפ זיִא םִע .דְנּוא
 איד .עֶטיֹוט איֵד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :ןעֶראָו
 לְהּומִׁש םעֶד ראָפ ןעֶהעֶטְׁש ,עֶנייֵלְק איִד דִנּוא  עֶסיֹורְג
 דָנּוא ;ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶנְפיֹוא ןעֶנעֶז רעֶביִּב איד דְנּוא
 סאָד ,ןעֶראָועֶג טְכאַמעֶנְפיֹוא זיִא .ְּךּוּב םעֶרעֶדְנַא ןייַא
 טֵּפְׁשִמעֶג ןעֶנעֶז עֶטיֹוט איד דְנּוא ;םִיַחַה רֶּפֵס םאָד זיִא
 סאָװ ןעֶכאַז איִד םיֹוא םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵז ָּךאָנ ןעֶראָועֶג
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 13 םאָד דְנּוא :ןעֶראָועֶנ ןעֶּביִרְׁשעֶג רעֶכיִּב איִד ןיִא ןעֶנעֶז
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 ןיִא ןעֶנעֶז םאֶװ עֶטיֹוט איִד ןעֶּבעֶנעֶנְסיֹורַא טאָה םִי
 -סיֹורַא ןעֶּבאָה לֹואְׁש רעֶד דְנּוא טיֹוט רעֶד דְנּוא ,םֶהיֵא
 -ָטיִא רֶנּוא ,אייֵז ןיִא ןעֶנעֶז סאָו עֶטיֹוט איד ןעֶּבעֶנעֶג

 :םיִׂשֲעַמ עֶנייַז ְּךאָנ ןעֶראוָועֶג טָּפְׁשִמעֶג זיִא ׁשְנעֶמ רעֶכיִל
 ןעֶפְראוָועֶגְניירַא ןעֶנעֶז לֹואְׁש רעֶד דְנּוא טיֹוט רעֶד דְנּוא
 רעֶטייוִוְצ רעֶד זיִא סאָד ; רֶעייֵפ ןּופ ְּךייֵט םיִא ןעֶראוָועֶג

 ןעֶּביִרְׁשעֶנְנייֵא ןעֶניִפעֶג טיִנ זיִא רעֶנייֵא ןעוֶו דְנּוא :טיֹוט !
 -עֶג ןעֶפְראָועֶגְנייַרַא זיִא רעֶד ןעֶּבעֶל ןופ ְךּוּב םיִא
 :רֶעייֵפ ןּופ ְָּךייֵט םיִא ןעֶראָו

 אב לעטיפאק
 ָעייֵנ ַא דָנּוא לעֶמיִה ןֶעייֵנ ַא ןעֶהעֶועֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא

 עֶטְׁשְרֶע איד דְנּוא לעֶמיִה רעֶּטְׁשְרֶע רעֶד ןיִראוָו ,דֵרֶע
 רֶהעֶמ טיִנ זיִא םַי סאָד דְנּוא ,ןעֶנְנאַגְרעֶפ ןעֶנעֶז רֶרֶע
 טאָטְׁש עֶניִלייֵה איד ןעֶהעֶזעֶג ּבאָה ְּךיִא דְנּוא :ןעֶנאַהְראַפ
 ןּופ לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶמּוקְּפורַא םִיַלָׁשּורְי ָעייֵנ םאֶד
 -עֶג ויִא עֶכְלעֶו הָלַּכ ַא איװ ְךייֵלְנ טייֵרְּבעֶגְנָא .טאָג
 ַא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְךיִא דְנּוא :ְןאַמ רֶהיֵא ראַפ םֶרֶעיִצ ;

 ןּופ ןֵּכְׁשִמ סאָד העְז ןעֶנאָז לֶהּוטְׁש םעֶד ןּופ לֹוק ְךיֹוה
 אייֵז טיִמ טעֶו רֶע רֶנּוא ,ןעֶׁשְנעֶמ טיִמ זיִא טאָנ
 טאָנ דִנּוא ,קְלאַפ ןייַז ןייַז ןעֶלעוֶו אייֵז דֶנּוא ,ןעֶניֹואוְו
 :טאָב רֶעייֵז ןייַז טעֶװ דְנּוא ,ןייַז אייֵז טיִמ טעוֶו ןייֵלַא
 עֶרֶעייֵז ןּופ ןעֶרעֶרְט עֶלַא ןעֶׁשיִוְּפָא טעֶװ רֶע דְנּוא ;

 דָנּוא ,טיֹוט ןייק ןייַז רֶהעֶמ טיִנ טעוֶו םִע דְנּוא ,ןעֶניֹוא
 ְךיֹוא דְנּוא ,אייֵרְׁשעֶנ ןייק ְּךיֹוא דְנּוא ,נאָלְק ןייק ְּךיֹוא

 :ןעֶגְנאַגְרעֶפ ןעֶנעֶז ןעֶבאַז עֶטְׁשְרֶע איד ןיִראָו ;ןייּפ ןייק
 לֶהּוטְׁש םעֶד ףיֹוא ןעֶסעֶזעֶנ זיִא רעֶכְלעֶו רעֶד דְנּוא
 דָנּוא .אייֵנ ןעֶכאַז עֶלַא ְּךאַמ ְּךיִא העְז טְגאָועֶג טאָה
 רעֶטְרעֶֶו עֶזיִד לייוװ ;ּבייֵרְׁש ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע
 ּוצ טאָה רֶע דֶנּוא :ניִטְפאַהְרְהאָו דְנּוא אייֵרְמעֶנ ןעֶנעֶז
 יא, איִד ןיִּב ְּךיִא ,ןעֶהעֶׁשעֶג ןעֶנעֶז אייֵז ,טְנאָזעֶג ריִמ
 םעֶד ּוצ ;דִנֶע סאָד דְנּוא ּביֹוהְנֶא רעֶד ,יית,; איִד דְנּוא
 לאַוְק םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶג ְּךיִא לעוֶו גיִטְׁשְרּוד זיִא סאָו
 םאֶװ רעֶד :טְסיִזְמּוא ןעֶּבעֶל ןּופ רעֶסאַו םעֶד ןּופ

 ְךיִא דְנּוא ,ןעֶבאַז עֶויִד ןעֶנעֶׁשְרַי טעֶו טְגיִטְלעוֶוְרעֶּביִא
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 :ןְהּוז ןייֵמ ןייַז טעֶו רֶע דְנּוא ,טאָנ ןייַז ןייַז לעוֶו
 -נּוא דְנּוא ,עֶניִּביֹולְנְנּוא דְנּוא ,עֶמאַזְטְכְראָפ איֵד רעֶּבָא
 ,רעֶרעֶּביֹוצ דְנּוא ,םיִפֲאֹונ דְנּוא ,רעֶדְרעֶמ דְנּוא ,עֶניִדְריוו

 ןעֶּבאָה ןעֶלעֶו רעֶנְניִל עֶלַא רְנּוא ,רעֶניִדְנעֶצעֶנ דְנּוא
 רֶנּוא רֶעייַפ טיִמ טְנעֶרְּב סאָו ְּךייֵט םיִא לייֵהְט רֶעייֵז
 :טיֹומ רעֶטייוֵוְצ רעֶד זיִא סאָו לעֶּבעוֶוְׁש
 ןעֶּבאָה עֶכֶלעוֶו םיִכָאְלַמ ןעֶּביִז איֵד ןּופ רעֶנייֵא רֵנּוא
 טיִמ טְליִפעֶנְנָא ןעֶנעֶז םאִו ,ןעֶלאָש ןעֶּביִז איִד טאַהעֶג
 טיִמ טאָה דְנּוא ,ןעֶמּוקעֶנ זיִא ,ןעֶנאָלְּפ עֶטְצעֶל ןעֶּביִז איִד
 איד ןעֶזייוֵו ריִד לעוֶו ָּךיִא םּוק ,טְנאָזעֶג דְנּוא טעֶרעֶג ריִמ
 ְךיִמ טאָה רֶע דְנּוא :םאַל םעֶד ןּופ ּבייֵז סאָד .הֶלַּכ
 ןעֶביֹוה דְנּוא ןעֶסיֹורְג ַא ּוצ טְסייֵנ םיִא טְרְהיִפעֶנְקעֶֶוַא
 סאָד ,טאָטְׁש עֶסיֹורְג איִד ןעֶזיוִועֶג ריִמ טאָה דִנּוא ,גָראַּב
 :לעֶמיִה םעֶד ןּופ טאָנ ןּופ ןעֶמּוקְפּורַא םִיַלָׁשּורְי עֶניִלייֵה
 רֶהיֵא ;טאָנ ןּופ טייֵקְביִלְרעֶה איִד טאַהעֶג טאָה איִז דֶנּוא

 ןייֵמְׁש ןעֶרֶעייֵהְט רֶהעֶז ַא ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ְּךייֵלְנ זיִא טְכיֵל
 :לאָטְסיִרק איו רעֶטיֹול ,ןייֵמְׁש םיִּפְסַי ַא ּוצ אי יֹוזַא
 2 טיִמ רֶעיֹומ עֶכיֹוה דְנּוא עֶסיֹורְנ ַא טאַהעֶג טאָה איִז דְנּוא
 ןעֶנעֶז ןעֶרֶעיֹומ איִד רעֶּביִא דְנּוא ,ןעֶרֶעיֹוט ףְלעוֶוְצ

 ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןעֶמעֶנ דְנּוא .םיִכָאְלַמ ףְלעֶוְצ ןעֶזעוֶועֶג
 םיִּטָבְׁש ףְלעוֶוְצ איד ןּופ ןעֶמעֶנ ףֶלעֶוְצ איִד ןעֶנעֶז סאו
 ןֹופָצ ןּופ דְנּוא ,ןעֶרֶעיֹוט אייֵרְד חַרְזִמ ןּופ :לֵאָרְׂשִי ןּופ
 ןּופ דְנּוא .,ןעֶרֶעיֹוט אייֵרְד םֹורָד ןּופ דְנּוא ,ןעֶרֶעיֹוט אייֵרְד
 טאָמְׁש איִד ןּופ רֶעיֹומ איִד דנּוא :ןעֶרֶעיֹוט אייֵרְד בֶרֶעַמ
 אייז רעֶּביִא דְנּוא ,רעֶנייֵטְׁשְדְנּורְנ ףְלעוֶוְצ טאַהעֶנ טאָה
 םעֶד ןּופ לעֶטְסאָּפַא ףְלעוֶוְצ איִד ןּופ ןעֶמעֶנ ףְלעוֶוְצ איִד
 :םאל
 ַא טאַהעֶג טאָה טעֶרעֶנ ריִמ טיִמ טאָה םאָו רעֶד דְנּוא

 איִד ןעֶטְסעֶמ לאָז רֶע יֵדְּב ,םָאָמ ַא ראַפ רֶהאָר םעֶנעֶדְלאָג
 דָנּוא :רֶעיֹומ עֶרְהיִא דְנּוא ןעֶרֶעיֹוט עֶרְהיִא דְנּוא טאָטְש
 יֹוזַא זיִא גְנעֶל עֶרְהיִא דְנּוא גיִדעֶקֶע רֶעייַפ זיִא טאָמְׁש איִד
 טאָמְׁש איִד טאָה רֶע דְנּוא .טייֵרְּב עֶרֶהיֵא איו םיֹורְנ
 דְנעֶזיֹוט ףְלעוֶוְצ ּוצ ויִּב רֶהאָר םעֶד טיִמ ןעֶטְסאָמעֶנ
 ָךיֹוה עֶרְהיִא דְנּוא טייֵרְּב עֶרְהיֵא דְנֹוא גְנעֶל עֶרְהיִא ; רעֶקַא
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 עֶרְריִא ןעֶטְסאָמעֶג טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶזעוֶועֶג ְּךייֵלְנ ןעֶנעֶז 7

 ןעֶלייֵא גיִצְריִפ דְנּוא רֶעיִפ דְנּוא טְרעֶדְנּוה ףיֹוא רֶעיֹומ
 דְנּוא :ָךֶאְלַמ ַא ןּופ זיִא םאָד ,ׁשְנעֶמ ַא ןּופ םִאָמ םאָר 8

 םיִּפְסַי ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶעיֹומ עֶרְהיִא ןּופ קְרעוֶואיֹוּב סאָד
 ראָלְק איו ְּךייֵלְג ,דְלאָנ םעֶנייֵר זיִא טאָטְׁש איד דְנּוא

 רעֶד ןּופ רֶעיֹומ רעֶד ןּופ רעֶנייֵטְׁשְדְנּורְנ איִד :זאָלְנ 9

 אייֵלְרעֶלַא טיִמ ןעֶזעֶועֶג טְרֶעיִצעֶג ןעֶנעֶז טאָטְׁש
 זיִא ןייֵטְׁשְדִנּורְג רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ;רעֶנייֵטְׁש עֶרֶעייֵהְט
 רעֶטיִרְד רעֶד ,ריִּפאַס רעֶטייוֵוְצ רעֶד ,םיִּפְסאִי ןעֶזעוֶועֶג

 רעֶטְפְניִּפ רעֶד :דאַגְראַמְס רעֶטְרֶעיִפ רעֶד ,ןֹודיִצְלאַּכ 0
 רעֶטעֶּביִז רעֶד םאיִדְראַס רעֶטְסְקעֶז רעֶד ,סְקיִנאָדְראַס
 ַא רעֶטְנייֵנ רעֶד ,ליִרעֶּפ ַא רעֶטְכַא רעֶד .טיִלאָזיִרְכ
 רעֶטְפְלֶע רעֶד םאַרְפאָסיִרְכ רעֶטְנִהעֶצ רעֶד ,זאַפאָט

 איִד דְנּוא :טְסיִהְטעֶמַא רעֶטְפְלעֶוְצ רעֶד .טְניִצַאיֵה 1
 םעֶדעֶי ;ליִרעֶּמ ףְלעוֶוְצ ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ןְרֶעיֹוט ףְלעוֶוְצ
 סאָנ איִד דְנּוא .ליִרעֶּפ ןייֵא ןּופ ןעֶועוֶועֶג זיִא רֶעיֹוט
 איו ְּךייֵלְג ,דְלאָנ םעֶנייֵר ןעֶועוֶועֶג זיִא טאָטׁש רעֶד ןּופ
 :זאָלְג םעֶניִדְנעֶנייֵׁש

 ;לעֶּפְמעֶט ןייֵק ןעֶהעֶזעֶג טיִנ ןעֶניִרְד ּבאָה ְּךיִא דְנוא 2
 םאָד דְנּוא ,רעֶניִטְכעֶמְלַא רעֶד ,טאָנ ראַה רעֶד ןיִראוָו

 ףראַדעֶּב טאָטְׁש איִד דְנּוא :לעֶּפְמעֶמ רֶהיֵא ןעֶנעֶז םאֵל 3
 ןעֶלאָז אייֵז זַא הָנְבְל איִד טיִנ ְּךיֹוא דְנּוא ןּוז איד טיִנ
 טאָג ןּופ טייֵקְכיִלְרעֶה איִד ןיִראָז ;ןעֶנייֵׁש רֶהיֵא ראַפ
 עֶרְהיִא זיִא םאֵל סאָד דְנּוא ;טעֶטְכייֵלעֶּב איִז טאָה

 רֶהיֵא אייֵּב ןעֶהעֶנְמּורַא ןעֶלעוֶו םִיֹו איִד דְנּוא :עֶּפְמאַל 4
 ּוצ ןעֶנְנעֶרְּב רֶרֵע רעֶד ןּופ עֶניִנעֶק איִד דְנּוא ,טְכיֵל

 ןעֶרֶעיֹוט עֶרְהיִא דְנּוא :טייֵקְכיִלְרעֶה עֶרֶעייֵז רֶהיֵא 2
 םִע ןיִראוָו ,גאָט אייֵּב ןעֶרעוֶו ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו

 ּוצ ןעֶלעֶו אייֵז דְנּוא :טְכאַנ עֶנייֵק ןייַז טיִנ אָד טעוֶו 6

 ןּופ רֹובָּכ םעֶד דְנּוא טייֵקְכיִלְרעֶה איִד ןעֶנְנעֶרְּב רֶהיִא
 ןעֶמּוקְנייַרַא טיִנ רֶהיֵא ןיִא טעֶו םִע דְנּוא :םִיֹונ איד 7

 -ָנּוא טּוהְט סאָו רעֶד טיִנ דְנּוא ,ןעֶבאַז עֶנייֵרְנּוא עֶנייֵק
 ןעֶנעֶז סאו איִד טְרֶעייֵנ ,ןעֶגיִל טְנאָז דְנּוא ןעֶטייֵקְגיִדְריוו
 :םאַל םעֶד ןּופ ןעֶּבעֶל ןּופ ְךוּב םיִא ןעֶּביִרְׁשעֶגְנייַא
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 בכ לעטיפאק

 םּופ רעֶסאַוו ןּופ םיֹורְּמִׁש ַא ןעֶזיוִועֶנ ריִמ טאָה רֶע דָנּוַא
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא זיִא סאו ,לאָטְסיִרְק איו רעֶטיֹול ,ןעֶּבעֶל
 ןעֶטיִמ ןיֵא :םאֵל םעֶד ןּופ דְנּוא טאָג ןּופ לֶהּוטְׁש םעֶד ןּופ
 ,םיֹורְמְש םעֶד ןּופ ןעֶטייַז עֶדייֵּב ןּופ דְנּוא םאֵג עֶנייֵז ןּופ
 טאַהעֶג טאָה סאָו ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב ַא ןעֶועֶועֶג זיִא
 ןעֶדעֶי תֹוריֵּפ עֶנייֵז ןעֶּבעֶגעֶג טאָה דְנּוא ,תֹוריֵּפ ףְלעוֶוְצ
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז םיֹוּב םעֶד ןּופ רעֶטעֶלְּב איִד דְנֹוא ,שֶדֹח
 טיִנ טעֶו סֶע דָנּוא :םִיֹוג איד ןּופ הָאּופְר איִד ראַפ

 לֶהּוטְׁש רעֶד ןייַז טעוֶו ןעֶניִרְד דְנּוא ,םֶרֵח ןייק ןייַז רֶהעָמ
 ןעֶלעוֶו טְכעֶנְק עֶנייֵז דְנּוא ,םאֵל םעֶד ןּופ דְנּוא טאָג ןּופ
 דְנּוא ,םיִנָּפ ןייַז ןעֶהעֶז ןעֶלעוֶו אייֵז דָנּוא :ןעֶניִד םֶהיֵא
 0 םִע דְנּוא :ןעֶרעֶטְש עֶרֶעייֵז ףיֹוא ןייַז טעוֶו ןעֶמאָנ ןייַז
 ןעֶפְראַדעֶּב אייֵז דְנּוא ,ןייַז טְכאַנ עֶנייֵק רֶהעָמ טיִנ טעֶו
 ןּופ טְכיֵל ןייק טיִנ דֶנּוא ץעֶּפְמאַל ַא ןּופ טְכיֵל ןייֵק טיִנ
 ןעֶטְכייֵל אייֵז רעֶּביִא טעוֶו טאָג ראַה רעֶד ןיִראָו ,ןּוז רעֶד
 ;טייקְניִּבֶע ּוצ טייקְניִּבע ןּופ ןעֶׁשְרעֶה ןעֶלעוֶו אייֵז דְנּוא
 ןעֶנעֶז רעֶטְרעֶו עֶזיִד ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 ןּופ טאָנ ראַה רעֶד דְנּוא ,גיִטְפאַהְרְהאוָו דְנּוא אייֵרְמעֶנ
 ןייַז טְקיִשעֶג טאָה םיִאיִבְנ איד ןּופ רעֶטְסייֵג איד
 דְלאַּב זּומ סאָו סאָד טְכעֶנְק עֶנייֵז ּוצ ןעֶזייוִו ּוצ ָּךֶאֶלַמ
 / טְשְנעֶּבעֶג .דְניִוְׁשעֶג םּוק ָּךיִא ,העָז דְנּוא :ןעֶהעֶׁשעֶג

 הָאּובְנ רעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד טיִה רעֶכְלעוֶו רעֶד זיִא
 ;ָּךּוּב םעֶזיִד ןּופ
 ןעֶהעֶזעֶג ןעֶבאַז עֶזיִד ּבאָה סאו רעֶד ןיִּב ,ןָנָחֹוי ָּךיִא דְנּוא
 -עֶנ דְנּוא טְרעֶהעֶג ּבאָה ְּךיִא ןעוֶו דְנּוא ,טְרעֶהעֶג הנּוא

 ראָפ ןעֶקיִּב ּוצ ְךיִמ ןעֶלאַפעֶגְרעֶדיִנַא ָּךיִא ןיִּב ןעֶהעֶז
 ןעֶכאַז עֶזיִד ריִמ טאָה סאו ְּךָאְלַמ םעֶד ןּופ םיִפ איִד

 0 אוד העְז ,טְגאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא :ןעֶזיִועֶג
 ַא דְנּוא טְבעֶנְקְטיִמ ןייד ןיִּב ְּךיִא ;ןּוהְט טיִנ םִע טְסְלאָז
 םאָו איִד ןּופ דִנּוא ,םיִאיִבְנ איִד רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ןּופ רָבַח
 :טאָנ ּוצ ְּךיִד קיִּב ;ְךּוּב ןעֶזיִד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןעֶטיִה
 -ךעֶו איִד טיִנ לעֶניִזְרעֶפ ,טְנאָזעֶג ריִמ ּוצ טאָה רֶע דְנּוא
 טייֵצ איִד ןיִראָו ;ָּךּוּב ןעֶזיִד ןּופ הָאּובְנ רעֶד ןּופ רעֶש
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 רעֶטייוֵו רֶע זאָל טְכעֶרְנּוא טּוהְמ סאו רעֶד :טְנעֶהאָנ זיִא 1

 רֶע. זאָל ,ןייֵרְנּוא זיִא םאָו רעֶד דְנּוא ;ןּוהְט טְכעֶרְנּוא
 זאָל טְכעֶרעֶג זיִא סאָו רעֶד דְנּוא ; ןייַז ןייֵרְנּוא רעֶטייוֵו
 ןיִא םאָו רעֶד דְנּוא ןּוהְט טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶטייוֵו רֶע

 םּוק ְךיִא העָז :ןייַז גיִלייֵה רעֶטייֵו רֶע זאָל ניִלייֵה 2
 ןעֶלְהאָצעֶּב ּוצ ,ריִמ טיִמ זיִא ןיֹול ןייֵמ דֶנּוא ;דְניוִוְׁשעֶנ

 ןיִּב ְךיִא :ןייז ןעֶלעוֶו קְרעוֶו עֶנייַז איו יֹוזַא םעֶדעִי ּוצ 3
 רעֶד דְנּוא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ,יית! איִד דְנּוא יא, איִד

 ןעֶנעֶז טְשְנעֶּבעֶג :דֶנֵע סאָד דְנּוא ּביֹוהְנֶא רעֶד ,רעֶטְצעֶל 4
 ןעֶלאָז אייֵז יִדְּכ ,רעֶדייֵלְק עֶרֶעייֵז ןעֶׁשאו עֶכְלעוֶו איִד
 ןעֶלאָז דְנּוא ,ןעֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב םעֶד ּוצ טְכאַמ איִד ןעֶּבאָה

 ןעֶסיֹורְד :טאָטְׁש איִד ןיִא ןעֶרֶעיֹוט איִד ָּךְרּוד ןעֶמּוקְניייַוַא 8
 ,רעֶרּוה איִד דִנּוא ,רעֶרעֶּביֹוצ איִד דְנּוא ,דְניִה איִד ןעֶנעֶז
 -יִלמיִא דְנּוא ,רעֶניִדְנעֶצעֶג איִד דְנּוא ,רעֶדְרעֶמ איִד דְנּוא
 ; ןעֶניִל טּוהְט דְנּוא טְּביִל סאָו רעְכ

 ְךייַא לאָז רֶע זַא ְּךָאֶלֵמ ןייֵמ טְקיִׁשעֶג ּבאָה ַעּוׁשִי ָּךיִא 6

 איד ןיִּב ְּךיִא .תֹולִהְק איִד ןיִא ןעֶנייֵצעֶּב ןעֶכאַז עֶזיִד
 יִנעֶצְנעֶלְג רעֶד ,דִוָד ןּופ ןעֶצאֵיְּפְׁש רעֶד דְנּוא לעֶצְרּואוְו
 :ןעֶרעֶטְׁשְנעֶגְראָמ רעֶגיִד

 ףעֶד דִנּוא .םוק ןעֶיאֶז הָלַּכ איִד דְנּוא טְסייֵג רעֶד דנּוא 7
 זיִא םאָו רעֶד דְנּוא .םּוק ןעֶנאָז רֶע ואָל טְרעֶה סאו
 ןעֶמעֶנ רֶע זאָל ליוִו םאו רעֶד ;ןעֶמּוק רֶע זאָל גיִטְׁשְרּוד
 : טְסיִזְמּוא ןעֶּבעֶל ןּופ רעֶסאוַו סאָד

 ןּופ רעֶטְרעוֶו איד טְרעֶה סאו ןעֶכיִלְטיִא ּוצ גייֵצעֶּב ְּךיִא 8
 ּוַצְרעֶד טעֶז רעֶנייֵא ןעוֶו ;ְךּוּב ןעֶזיִד ןּופ הָאּובְנ רעֶד
 סאָו ןעֶנאָלְּפ איִד ןעֶצעֶוּוצ טאָנ טעוֶו םֶהיֵא ,ןעֶצעֶזּוצ

 רעֶנייֵא ןעֶװ דְנּוא :ְךּוּב ןעֶזיִד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןעֶנעֶז 9

 ןופ ְּךּוּב םעֶד ןּופ רעֶטְרעוֶו איִד ןּופ ןעֶמעֶנְקעוֶוַא טעוֶו
 ןּופ ןעֶמעֶנְקעוֶוַא טאָנ טעֶו לייֵהְט ןייַז ,הָאּובְנ רעֶזיִד
 טאָטְׁש עֶניִליה איד ןּופ דנּוא עֶּבעֶל ןּופ םיֹוּב םעֶד
 ;ָּךּוּב ןעֶזיִד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןעֶנעֶז סאָו ןעֶכאַז איִד ןּופ

 וטְגאָזעֶג טאָה טְנייֵצעֶּב ןעֶכאַז עֶזיִד טאָה רעֶכְלעוֶו רעֶד 0
 ךאָנְנ איִד :ַעּוׁשִי ראַה םּוק ;ןִמָא .דְניוִוְׁשעֶנ םּוק ָּךיִא ,אָי 1

 ;ןִמָא ;עֶניִלייֵה עֶלַא טיִמ ןייַז לאָז ַעּוׁשִי ראַה רעֶזְנּוא ןּופ
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